
 
 

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 

ศึกษากรณีตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

นปภัช ธรรมบำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2564  

 

 



 
 

รายงานการค้นคว้าอิสระ : การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วง         

สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ศึกษากรณี                              

ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

โดย                          :  นางสาวนปภัช ธรรมบำรุง 

 

 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้รายงานการค้นคว้าอิสระ

ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                   

     วันที่………………………………………… 

 

 

ศาสตราจารย์……………………………………………………. 
(ดร. จำลอง โพธิ์บุญ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์……………………………………………………. 
(ดร. ภัคพงศ์ พจนารถ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 



 
 

บทคัดย่อ 

ชื่อรายงานการค้นคว้าอิสระ    การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วง 

                                       สถานการณโ์รคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                    

        : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ                        

        จังหวัดอ่างทอง 

ชื่อผู้เขียน                         นางสาวนปภัช  ธรรมบำรุง 

ชื่อปริญญา                        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  

ปีการศึกษา                        2564 

 

 

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) และวิเคราะห์ผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

ใหม่ โดยประยุกต์แนวคิด Balanced Scorecard  รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน งานวิจัยนี้เป็น

การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผลการศึกษา ด้านประสิทธิผล พบว่า องค์การ

บริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะและความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่ในเขต

ตำบลได้ในระดับดีพอสมควร มีโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท 

และโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ที่มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบตลอดจนความสะอาดในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

ด้านกลุ่มเป้าหมาย พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน 

ภายใต้การดำเนินงานที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของ

ทุกๆ โครงการ นำมาซึ่งความพึงพอใจของทุกฝ่าย ด้านการบริหารจัดการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด

ใหม่ มีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง มียุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนการติดตามประเมินผล ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมีการเน้นย้ำถึงคุณค่า

สำคัญคือเรื่องของการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน มีการเรียนรู้พัฒนาทั้งบุคลากรและการทำงาน ตลอดจนเรียนรู้ใน

การปรับตัว ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ ประกอบด้วย จุดแข็ง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร การจัดโครงสร้าง

หน้าที่รับผิดชอบ จุดอ่อน ได้แก่ งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม โอกาส ได้แก่ ความร่วมมือของชุมชน ความร่วมมือ

จากหน่วยงานต่างๆ และอุปสรรค ได้แก่ สภาพพื้นที่ สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 2019 นอกจากนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ถือว่ามีการปรับตัวในการดำเนินงานในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ก

ฝ

ฝ

ฝ 



 
 

สถานการณ์โรคระบาดเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญในการจัดการขยะ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ใช้ในการ
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จัดการขยะไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณต่อเนื่องในอนาคตได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



 
 

ABSTRACT 

Title of Independent Study    Local administrative organization’s Adaptation in             

                                             environmental management during the coronavirus disease 2019   

                                             (COVID-19) epidemic situation : A case study of Talat Mai Sub-              

                                             District, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province                                                            

Author                                 Miss Napaphat Thumbumrung 

Degree                                 Master of Science (Environmental Management) 

Year                                     2021 

 

 This research aims to study environmental management in the community during                    

the coronavirus disease 2 0 1 9  ( COVID-1 9 )  epidemic situation, and analyze the success of 

environmental management of Talat Mai Subdistrict Administrative Organization by applying the 

concept of Balanced Scorecard, as well as analyze factors affecting the management. This 

research is a qualitative study. Data were collected by interviewing key informants. The results of 

the study on effectiveness found that Talat Mai Subdistrict Administrative Organization has 

conducted environmental management in terms of garbage and cleanliness of the area in the 

Sub-district at a fairly good level. There were campaigns to promote waste separation 

management, purchasing of separate waste bins, and a project to hire a waste collection service. 

These help make the area clean. For the target group, it was found that Talat Mai Subdistrict 

Administrative Organization received good cooperation from people in the community through 

the community-centered operation which allow  people to participate in the implementation of 

every step of every project. This brought satisfaction to all parties. In terms of management, it 

was found that there were direct environmental responsibilities, strategies, plans and 

environmental projects, as well as follow-up and evaluation. Regarding learning and 

development, it was found that the Subdistrict Administrative Organization emphasized the 

important value of joint local ownership. There was learning to develop both personnel and work 

as well as learning to adapt. Factors affecting the management are consisted of strengths such as 

administrators, personnel, structure of responsibility, while weakness, is environmental budget. 

ค 



 
 

The opportunities are community cooperation and cooperation from various agencies, while 

obstacles are area conditions, and the situation of the 2019 coronavirus epidemic. In addition, 

Talat Mai Subdistrict Administrative Organization is considered to have a good adaptation in 

environmental health management operations in the epidemic situation, focusing on waste 

management and the resources used in environmental management as well as community 

participation.  

 From this study, lessons learned for the success of local governments in environmental 

management are vision of the administrators, good environmental management system and 

promoting public participation. However, there is still a major problem in the issue of waste 

management service fees that do not reflect actual costs. This may result in budget problems in 

the future. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในบริบทของสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินไป

อย่างรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของสังคมเมือง ซึ่งนำไปสู่การ

พัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ด้านสุขภาพ ด้านการศึ กษา และอื่น ๆ ซึ่งล้วนมี

จุดมุ่งหมายเพื่อการเจริญเติบโตของประเทศ ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพในการรองรับ 

นอกจากนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังถูกใช้เป็นแหล่งรองรับมลพิษและของเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ของมนุษย์อีกด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย ตลอดจนคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ให้ เข้ามา

ทําหน้าที่บริหารจัดการสนองความต้องการ พร้อมทั้งแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆอย่างรวดเร็ว ตรง

ความต้องการและด้วยความทั่วถึง (นภาจรี จิวะนันทประวัติ, 2557) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 ซึ่งระบุว่า รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น

ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ

ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ อันเป็นหลักการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางส่วนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในท้องถิ่นของตน นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ซึ่งระบุให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและ

หน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการ

บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 

การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และพัฒนาท้องถิ่นตรง

กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้จริง 
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ปัจจุบันทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบางส่วนเป็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการจำกัดการเดินทาง และการชะลอตัวของ

ระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ ในหลายประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ในทาง

กลับกัน การเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกประเภท PPE เช่น หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง     

ขยะติดเชื้อ และขยะอ่ืนๆกลับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยัง

มีการเพิ่มขึ้นของขยะในชุมชน ที่สร้างผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำ 

และดิน เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ ที่มาพร้อมนโยบายการกักตัวที่กำหนดขึ้นในหลายประเทศ ทำให้ความ

ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับการจัดส่งถึงบ้านเพ่ิมขึ้น ซึ่งปริมาณขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เคยประเมินว่า 1 ยอดการสั่งอาหาร จะมีขยะพลาสติกเฉลี่ย            

7 ชิ ้น ประกอบด้วย กล่องอาหาร ถุงใส่น้ำจิ ้ม ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ถุงใส่ช้อนส้อม ถุงน้ำซุป และ

ถุงพลาสติกหูหิ้วสำหรับใส่อาหารทั้งหมด (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ และวิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ, 2563) ด้าน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานว่า ช่วงโควิด-19 ระบาดในรอบแรก ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 15 

จากเฉลี่ยวันละ 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ซึ่งไม่รวมถึงขยะอันตรายที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้

แล้ว ที่คาดว่ามีอัตราการทิ้งหน้ากากอนามัยประมาณ 1.5 – 2 ล้านชิ้นต่อวัน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2564) ซึ่ง

ส่วนใหญ่ทิ้งปะปนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การระบาดใหญ่ครั้งนี้กำลังส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจโลก แต่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนจะเป็นแรงพลังให้เราสามารถเสริมสร้าง

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยลดผลกระทบจากปัญหานี้ได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม  เติบโตอย่างยั ่งยืน ซึ ่งการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นภารกิจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ในการศึกษาถึงกระบวนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จังหวัด

อ่างทอง ที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษา สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเพ่ือศึกษาผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส                 

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการ 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

          ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่าง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จังหวัดอ่างทอง 

1.3.2 ขอบเขตด้านประเด็นการวิจัย 

          ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม ่โดยพิจารณาด้านประสิทธิผล     

กลุ่มเปา้หมาย การบริหารจัดการ และการเรียนรู้และพัฒนา 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 

           ครอบคลุมประชากรตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 

           ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2564 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทำให้ทราบถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับท้องถิ่น รวมถึงผลสำเร็จที่ได้จากการ 

ดำเนินงานตลอดจนปัจจัยที่นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่น 

1.4.2 ทำให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง 

          สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.4.2 ทำให้ทราบถึงแนวทางพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1.4.3 เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การ 

คุณภาพชีวิตสุขอนามัยที่ดี พ้ืนที่สะอาดและภูมิทัศน์ทีดี่ยิ่งขึ้น 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

สิ่งแวดล้อมชุมชน (Community Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ

ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเขตชุมชน หรือหมู่บ้านที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บริการ

ของเมืองนั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น มีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนกันโดยผลกระทบจาก

ปัจจัยหนึ่ง จะมีส่วนสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในการศึกษานีเ้น้นปัญหาขยะมูลฝอย 
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การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการและ

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอย ได้ด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือนำไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา ไวรัสในวงศ์ใหญ่ชนิดที่มี

การค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือน

ธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดง 

ทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหา ทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่

เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

 การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล สถานการณ์ หรอืลักษณะงานที่แตกต่าง

กันได้ โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในการศึกษานี้หมายถึง การปรับตัวขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัย เรื ่องการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการจัดการสิ ่งแวดล้อมในสถานการณ์              

โรคระบาด กรณีศึกษาตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหแ์นว

ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส              

โคโรนา 2019 (COVID-19) มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประเด็นที่สำคัญ

ดังต่อไปนี้ 

2.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองหน่วยย่อยของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลาง เป็นรูปแบบ

ของการกระจายอํานาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มย่อยในแต่ละท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วม ในการเลือกผู้นําของตน 

ให้เข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการสนองความต้องการ พร้อมทั้งแก้ปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่นนั้นๆ  อย่าง

รวดเร็วตรงความต้องการและด้วยความทั่วถึง โดยมีอำนาจในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ตาม

อำนาจหน้าที ่ที ่กฎหมายมอบให้ ซึ ่งการบริหารราชการในส่วนท้องถิ ่นนี้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ  

(Decentralization) 

           2.1.1 หลักการกระจายอำนาจ 

หลักการกระจายอำนาจทางปกครอง หมายถึง การโอนอำนาจดำเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งแต่เดิมอยู่ใน

อำนาจรัฐส่วนกลางไปให้ชุมชน ซึ ่งตั ้งอยู ่ในท้องถิ ่นต่างๆของประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน

รับผิดชอบ แยกต่างหากจากรัฐส่วนกลาง และอย่างเป็นอิสระจากรัฐส่วนกลางอันเป็นหลักการที่รัฐมอบอํานาจการ

ปกครองบางส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ ่นของตน ทั ้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล (กรม

ส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น, 2559) ซึ่งรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง 

ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการ

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดทําบริการและสวัสดิการสังคม และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นภายในกรอบของกฎหมาย

เท่านั้น (วุฒิสาร ตันไชย, 2544) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริการ
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สาธารณะที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน เช่น การรักษาความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และพัฒนาท้องถิ่นตรงกับความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้จริง 

2.1.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

“บทบาท” หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น บทบาทจึงมีความสัมพันธ์กับอำนาจและหน้าที่ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกออกได้

เป็น 4 ลักษณะ กล่าวคือ การดำเนินการ การส่งเสริม การประสาน และการสนับสนุน 

1) การดำเนินการ  

การดำเนินการ หมายถึง การจัดหาหรือจัดให้มี บำรุงรักษาให้คงสภาพที่ดีตลอดไป กำจัดให้หมดไป บำบัด  

ฟื้นฟู ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามที่กำหนด ศึกษาวิจัยให้ได้วิธีการหรือองค์

ความรู้ เฝ้าระวังให้ทราบเหตุหรือแหล่งเกิดเหตุ การติดตามและตรวจสอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้กรอบแนวทางตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

(2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตพ้ืนที ่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การบำรุงรักษาทางบก 

ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

(3) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ อาทิ การกำจัดขยะ 

มูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  

(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องบำรุงศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด 

(7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทำและปรับปรุงผังเมือง ภายในปี พ.ศ. 2547 ในการจัดทำผังเมืองรวม

จังหวัด ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ภายในปี พ.ศ. 2553 

(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องดำเนินงานจัดทำโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอเข้าสู่

ระบบแผน ปฏิบัติการ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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(9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ สามารถจัดจ้างและซื้อบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ จากภาคเอกชน ส่วน

ราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 

2) การส่งเสริม 

การส่งเสริม หมายถึง การให้หรือเพิ่มเติมในด้านความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความตระหนัก การมี

ส่วนร่วม และความพร้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่นและบุคคลในองค์กร 

(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(4) สำหรับเทศบาลยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย 

 3) การประสาน 

การประสาน หมายถึง การสื่อสารหรือการดำเนินการใดๆ ให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดการดำเนินงาน

ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งให้เกิดบูรณาการในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 

เพ่ือลดความซ้ำซ้อน สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

 4) การสนับสนุน 

การสนับสนุน หมายถึง การให้หรือให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล แรงงาน ข้อมูล และ

งบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบทบาทของ อบจ. ซึ่งมีบทบาทในการ

จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้แก่

ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉพาะในกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้อง 

ดำเนินการเอง แต่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงาน

ของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดำเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดกรณีเร่งด่วน และจำเป็น หากไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความ  สามารถ

ดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์

โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของหรือการดำเนินการแทน 
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2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร การมีส่วนร่วม และการควบคุม

กำลังความพยายามของสมาชิกขององค์กรและการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือความสำเร็จของเป้าหมายองค์กรที่กำหนด

ไว้ (สมยศ นาวีการ, 2538)  

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) กล่าวว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน การปฎิบัติการใดๆของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ที่เรียกว่า “กระบวนการบริหาร” 

หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร” (PAMS-POSDCORB) สอดคล้องทฤษฎีโพสด์คอร์บ (POSDCoRB) ซึ่ง

เป็นทฤษฎีการบริการจัดการทางตะวันตกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเกิดมาจากแนวคิดของลูเธอร์          

กูลิค (Luther Gulick) และลินดอลเออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร ได้แก่  

1) การบริหารนโยบาย (Policy)  

2) การบริหารอำนาจหน้าที่ (Authority) 

3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  

4) การบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม (Society)  

5) การวางแผน (Planning)   

6) การจัดองค์การ (Organization)  

7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing)  

8) การอำนวยการ (Directing)  

9) การประสานงาน (Coordinating)  

10) การรายงาน (Reporting)  

11) การงบประมาณ (Budgeting)  

 อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่างๆที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากร

ทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งก็คือ ความสามารถของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ วาง

แผนการจัดองค์กร การจัดบุคคลเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุมการทำงาน เพื่อให้กิจกรรมขององคืกร

ดำเนินไปตามวึตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยมีส่วนสำคัญต่อการบริหาร เพื่อให้บรรลุถึง

เป้าหมายขององค์กร และมีการปฎิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้  
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2.2.2 ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 

 ถนัด เดชทรัพย์ (2550: 21) กล่าวว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจเพื่อให้การ

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  

1) คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์กร ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการ  

2) เงิน (Money) คือ ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆขององค์กรดำเนินต่อไปได้ 

3) วัสดุ (Materials) คือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จำเป็นต้องมีคุณภาพและต้นทุนที่ต่ำ 

4) เทคโนโลยี (Technology) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักวิชาการ ความรู้ในการ

บริหาร เป็นต้น 

2.2.3 กระบวนการจัดการ  

กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายถึงขั้นตอนการทำงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ กล่าวคือ มีปัจจัยนำเข้ามาผ่านระบบการจัดการแล้วมีผลลัพธ์ออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลพึงพอใจแก่องค์กร ซึ่งมีผู้ที่ได้ให้แนวความคิดกระบวนการจัดการไว้ดังนี้  (เชาวฤทธิ์

สาสาย, 2545:27) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารงาน หมายถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง

ต้นทุนกับผลงานที่ได้ออกมา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายความว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว้ ถ้าตั้ง

วัตถุประสงค์ไว้อย่างไรสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการในด้านการจัดการที่เหมาะสม 5 ประการดังนี้ 

1) การวางแผน (Planning) เพื ่อเป็นแบบในการทำงาน หรือก่อนลงมือทำงานนักบริหารจะต้องคิด

ล่วงหน้า หน่วยงานของตนหรือตนเองจะทำอย่างไร จึงจะได้ผลตามแนวคิดนโยบายที่ได้วางไว้ซึ่งจะออกมาเป็น

รูปธรรม นอกจากนี้ยังต้องคำนึงว่าจะต้องทำหน้าที่อะไร ขนาดใด ใครจะเป็นผู้ทำ ทำเมื่อไหร่และจะต้องใช้

ทรัพยากรสนับสนุนเพียงใด จึงจะได้ผลตามต้องการ ดังนั้น นักบริหารที่ดีจึงต้องมีแผนที่จัดเตรียมเอาไว้อย่าง

รอบคอบ เพ่ือส่งไปให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติดำเนินการ 

2) การเตรียมการวางแผนจัดการและปฏิบัติงาน (Organizing and Preparing Operation Plan) ได้แก่ 

การเตรียมการ เตรียมกำลังไว้ให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีกับเวลาที่กะว่าจะเริ่มปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติการ

ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และเครื่องมือให้เข้าด้วยกัน หากเป็นงานที่

จะต้องทำซ้ำๆ เป็นประจำก็จะต้องเตรียมออกระเบียบปฏิบัติที่สามารถใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการได้ (Standard 

Operation Procedure) 

3) การอำนวยการ (Directing and Supervising) ได้แก่ การเอาแผนงานหรือระเบียบปฏิบัติงานและ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การออกคำสั่งและชี้ทาง การอธิบายให้ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบอย่าง
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ชัดเจน เพ่ือให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์และแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นผู้บริหารก็มีหน้าที่ในการ

กำกับ ตรวจตราและติดตามงานเป็นระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 

4) การประสานงาน (Coordination) ได้แก่ การแสวงหาความร่วมมือและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

นักบริหารจัดการมีหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่มีวงจรเกี่ยวข้องด้วย เพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานของตนสามารถ

ทำงานเชื่อมโยงกับสังคม ชุมชนหรือประชาชนผู้เป็นเป้าหมายของงานได้อย่างกวา้งขวาง มีประสิทธิภาพและ

สัมฤทธิ์ผลตามท่ีได้ตั้งใจเอาไว้ 

5) การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ การรายงาน และการแก้ไขปรับปรุงงาน นักบริหารจะปฏิบัติงาน

ของตนได้ดีขึ้นก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทั้งผลงานที่หน่วยงานสามารถสร้างขึ้น และข้อบกพร่องหรือ

ปัญหาต่างๆ จะเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้ง่ายและพึงพอใจมากขึ้น 

ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ จัดได้เป็น 3 ส่วน คอื ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และปัจจัยนำออก  

1) ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง ปัจจัยที ่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการหรือทรัพยากรจัดการ 

(Management Resources) ตัวอย่างเช่น 3M ที่ประกอบด้วย คนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน

หรือ เงินหรือการบริหารงบประมาณ (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) ที่ถูกนำเข้าไปในระบบ

บริหารจัดการ ซึ่งตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เป็นทรัพยากรการจัดการเหล่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่

ระบบการบริหารจัดการยังคงพัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  

2) กระบวนการ (Process) หมายถึง ตัวชี ้วัดการบริหารจัดการที ่ประกอบด้วยการดำเนินงานหลาย

ขั้นตอน โดยนำแต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้เป็นปัจจัยนำออกหรือผลผลิต

ตามเป้าหมายหรือวัตถุปรสงค์ของหน่วยงานต่อไป 

3) ปัจจัยนำออก (Output) หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่เป็นผลลัพธ์ ผลผลิต ผลการดำเนินงาน 

หรือเป็นจุดหมายปลายทาง (End) เป้าหมาย (Goal) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยนำออก

หรือเป้าหมายของหน่วยงาน อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายมุ่งแสวงหาผลกำไร (Profit) 

และตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร (Non-Profit) หรือแบ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต

สินค้าหรือผลผลิต (Products) และตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ (Services) ก็ได้  

2.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 

          2.3.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้คํานิยามสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่ง

ต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทําข้ึน 
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 นักวิชาการได้ให้มุมมองสิ่งแวดล้อมในทาง “บทบาทหน้าที่” หรือเรียกอีกนัยหนึ่งคือ “มิติ” หมายถึง 

จําแนกสิ่งแวดล้อมตามบทบาทหน้าที่หรือเป็นมิติถา้สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทหน้าที่เป็นมิติก็ให้นับสิ่งแวดล้อมเป็นมิติ

นั้น ซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้แบง่ออกเปน็ 4 มิต ิ

 มิติที่ 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน อันประกอบด้วย 

สามกลุ่มคือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วไมห่มดสิ้น ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ 

มิติที่ 2 คือ มิติเทคโนโลยีหมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทหน้าที่ที่เป็นเทคโนโลยีอันประกอบด้วยสามกลุ่ม

คือ เทคโนโลยีธรรมชาติเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติและเทคโนโลยีที่สร้างข้ึน ได้แก่ เครื่องยนต์/ 

อิเลคทรอนิกส์แบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

มิติที่ 3 คือ มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ของเสียและมลพิษที่เป็นของแข็ง เช่น ขยะชุมชน  

ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เป็นของเหลว เช่น น้ำเสีย น้ำมัน ไขมัน ของเสียและ

มลพิษที ่เป็นก๊าซและฝุ่น เช่น ก๊าซพิษ ก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น สุดท้ายคือของเสียและมลพิษที ่เป็นคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เสียงแสงความร้อนความสั่นสะเทือน และพลังไฟฟ้า 

มิิติที่ 4 คือ มิติสังคมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชากร สิ่งก่อสร้างทางการศึกษาและสิ่งเกี่ยวข้อง สิ่งก่อสร้าง

ทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งก่อสร้างทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทางวัฒนธรรม (ความเชื่อศาสนา 

และประเพณี) สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบที่ใช้ป้องกันภัยพิบัติต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสุดท้ายไดแ้ก่ สิ่งกอ่สร้าง

วัสดุอุปกรณ์ในการนันทนาการและการท่องเที่ยว 

2.3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

1) ความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม   

การจัดการสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  กระบวนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  โดยการ

วางแผนดำเนินงาน  ติดตามประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการใช้อย่างประหยัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้ได้ยั่งยืนยาวนานตลอดไปและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้มาก

ที่สุด (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2540: 185) 

การจัดการสิ่งแวดล้อม  มีสาระสำคัญดังนี้ 

(1)  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 

(2)  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดีและเหมาะสม 

(3)  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมน้อยที่สุด 

(4)  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ต้องยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ 
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2) ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

การใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนซึ่งต่างมีหลักการและวิธีการเฉพาะตัวเอง เช่น หิน-แร่ น้ำ อากาศ

ดิน ป่าไม้สัตว์ ป่า เมือง เกาะฯลฯ ผู้จัดการต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้เฉพาะ

ส่วนที่เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปต้องเกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุด และต้องควบคุมมิให้ทรัพยากรที่ใช้

แล้วไมห่มดสิ้นให้สะอาดตลอดเวลา 

(2) การกําจัดการบําบัดและฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ 

การกําจัดการบําบัดและการฟ้ืนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึงการกระทําการใดๆ ก็ตามที่สามารถขจัด

ของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์เช่น การกําจัดขยะ การบําบัดน้ำเสียและการฟ้ืนฟู

แหล่งเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนสภาพปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการขจัดของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดล้อมต้อง

หมดสิ้นไป โดยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสามารถสร้างภาวะปกติของโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของระบบให้ปกติและ

สุดท้ายสร้างความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อมใหป้รากฏต่อไป 

          (3) การควบคุมกิจกรรม 

กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระบบสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบ การจัดการอาจทําลายโครงสร้างหรือทรัพยากร

ภายในระบบ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม ในที่สุดขณะที่มีกิจกรรมใช้

ทรัพยากรนั้นย่อมเกิดของเสียและมลพิษจากเทคโนโลยีตามมาด้วย ก็เช่นกันย่อมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือ

สิ่งแวดล้อมในระบบเปลี่ยนแปลงไป ทําให้บทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กล่าวโดยสรุป การจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการกําจัด การบําบัดและการฟ้ืนฟูต่อของเสียและ

มลพิษหรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ ่งแวดล้อมทั ้งหมดชี ้ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมได้แต่ต้องเป็นการใช้แบบยั่งยืน การใช้ทรัพยากรแต่ละครั้งย่อมสร้างของเสียและมลพิษจําเป็นต้อง

หาทางขจัดให้หมดไปถ้ามีกิจกรรมใดที่คาดว่าจะสร้างปัญหาจําเป็นต้องหาทางควบคุมมิให้ก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการทําให้กระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมปกติอย่างยั่งยืนด้วย 

2.3.3 สิ่งแวดล้อมชุมชน  

 สิ่งแวดล้อมชุมชน (Community Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ

ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเขตชุมชน หรือหมู่บ้านที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บริการ

ของเมืองนั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น มีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนกันโดยผลกระทบจาก
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ปัจจัยหนึ ่ง จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้  (สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)  

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (Community Environmental Management) หมายถึง การดำเนินการ

เพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้

ด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 

2561) มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เหมาะสม และยั่งยืนตลอดจนพยายามที่จะลดหรือกำจัดมลพิษต่างๆ ให้

หมดไปหรือน้อยลง นอกจากนี้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนจะต้องมีการนำหลักการและกลยุทธ์ต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหา ตลอดจนความต้องการของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองและชุมชน ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองและชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาที่ยังยืน  

2.3.4 แนวทางการบริหารจัดการเมืองท่ีดี 

ในการบริหารจัดการเมืองที่ดีนั้นฝ่ายบริหารต้องทำงานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย มีการรับฟัง

ความคิดเห็นกันและกัน ถือนโยบายไปสู ่การปฏิบัติในแนวเดียวกัน สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

นอกจากนั้นยังสร้างสัญลักษณ์ของการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นสำนึกและเป็นเครื่องมือการบริหารงาน เช่น (เชาวฤทธิ์ 

สาสาย, 2545: 27) 

1) สร้างคุณค่าความหมายของต้นไม้ข้ึนมาสื่อสาร กับประชาชน กับชุมชนในการร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม 

อาทิ เน้นย้ำว่า ต้นไม้เป็นตัวกรองอากาศ เป็นตัวดูดสารพิษ เป็นตัวสร้างความร่มรื่น ลดปริมาณของคาร์บอนมอน

ออกไซด์ ต้นไม้ใหญ่ๆ หนึ่งต้นสร้างความเย็นเท่ากับแอร์ 5 ตัน เป็นต้น 

2) สร้างความหมาย ขยะใหม่ ให้มองเห็นว่าคือทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคือตัวทำลายระบบ

สุขภาพที่แท้จริง 

3) สร้างกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ผ่านเวทีประชาสังคมในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ตระหนักในการ

จัดการปัญหาและร่วมกันเสนอทางออก 

4) แน่วแน่ที่จะบริหารงานโดยเน้นประโยชน์ประชาชนเป็นจุดมุ ่งหมาย เพราะอะไรก็ตามที่ทำแล้ว

ประชาชนได้ประโยชน์ หรือทำแล้วช่วยแก้ไขปัญหาเดือดร้อน ต้องทำทันที แม้ว่าจะติดขัดกับระเบียบกฎเกณฑ์บาง

เรื่องก็ตาม 

5) ทำลายหรือมองข้ามเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงต้องสามารถยืดหยุ่นได ้
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6) บริหารโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ระเบียบกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือ ดังนั้นโครงการแต่ละโครงการ 

เทศบาลไม่ได้มองว่ามันถูกต้องหรือไม่ในระเบียบกฎเกณฑ์ แต่มองว่าทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ถ้าทำ

แล้วได้ประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาช่องทางทำให้สำเร็จ 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลงมาทำงานอย่างใกล้ชิดกับปัญหา ยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มองเห็น ยิ่งเข้าใจว่าอะไรจะแก้ได้ อะไรแก้ไม่ได้ และต้องทำอย่างไร อะไรต้องพยายามที่จะศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมในมิติการบริหารจัดการเมืองมีกระบวนการผลิตทั้งในเชิงแผนงาน นโยบาย เครื่องมือการบริหารออกมา

มากมาย ที่สำคัญสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาค้นหาความรู้ใหม่ และมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย เช่น  

1) เข้าใจสภาพโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของเมือง ต้องพึ่งพา ปกป้องรักษาและต้องเกื้อกูลเพื่อให้อยู่กั บ

สิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างยั่งยืนในท่ามกลางการเติบโตของเมือง 

2) กระบวนการบริหารที่เน้นงานวิจัย หรือนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

นอกจากสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานอย่างมืออาชีพแล้ว ยังเป็นกระบวนการลดทอน หรือแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ภายใน สร้างการยอมรับองค์ความรู้ที่ศึกษาออกมาอย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ได้ 

3) มองเห็นพลังจากกระบวนการมีสำนึกของทุกๆ ภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม 

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วม อาทิ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกบริหารร่วมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อไปสู่ความ

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเติบโตเป็นเมือง 

4) การบริหารภาพลักษณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความวิตกแก่ชุมชนมาเชื่อม

ร้อยสร้างกระบวนการร่วมกัน ทั้งพลังภายในชุมชนและองค์กรพันธมิตรอื่นๆ 

5) ความกล้าของฝ่ายบริหารที่จะริเริ่มนำโครงการใหม่ๆ เข้ามาสู่ชุมชนที่ซึ่งมีวิถีชีวิตที่หลากหลายอย่าง

เด่นชัด 

6) การจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งสร้างงานวิจัยร่วมกับชุมชน โดยเป็นการว่าจ้างองค์กรพัฒนาเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและสร้างกระบวนการทางสังคมขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนไปพร้อมกับ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาลและชุมชนให้มีความรู้และเข้าใจการพัฒนา 

7) ปัญหาในเชิงการบริหารจัดการ ได้แก้ปัญหาการจัดการในเชิงกลไก อาทิ การผลักดันเจ้าหน้าที่เทศบาล

ไปรับรู้ข้อมูลปัญหา และสร้างกระบวนการตื่นตัวพร้อมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่ วมกับชุมชนในโครงการวิจัย                 

ซึ่งหมายความว่า กลไกท่ีเข้าไปจัดการปัญหาจะต้องมีองค์ความรู้ก่อนนั่นเอง 

8) แหล่งความรู้มีหลายแห่ง ได้แก่ การศึกษาดูงาน ประสบการณ์ส่วนบุคคลในความสนใจต่อสิ่งแวดลอ้ม 

การค้นหาข้อมูลจากระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร (Internet) 
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9) การใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

10) ฝ่ายบริหารเทศบาลต้องมีความรู้ มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจน

การคิดกลไกการแก้ปัญหาทั้งในทางเทคนิคและในทางการบริหารได้ดีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการบริหาร

จัดการเมืองในเชิงวิทยาศาสตร์ อาทิ การแก้ปัญหาขยะโดยวิธีชีวเคมี ในการสร้างส่วนเพิ่มอากาศหรือลดมลพิษทาง

อากาศ 

11) มีความรู้ในข้อกฎหมาย ซึ่งต้องนำความรู้ด้านนี้มาประกอบกับการบริหารจัดการเมืองก็เด่นชัดมาก 

สุดท้ายคือตระหนักถึงยุคสมัยที ่โลกกำลังสื ่อสารถึงกัน โดยนำระบบ ICT (Information Communication 

Technology) มาเป็นกลไกการบริหารอีกด้วยทำให้เกิดกระบวนการสื่อสารสองทางและทั่วถึงภาคประชาชนมาก

ขึ้น 

นอกจากนี้แนวทางการบริหารจัดการเมืองให้เกิดผลสำเร็จและมีความยั่งยืนควรดำเนินการดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เน้นที่จะสร้างเป้าหมายการทำงานจากผลลัพธ์ (outcome) ที่ต้องการ

ภายใต้การใช้ทรัพยากรขององค์กรและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการปรับเป้าประสงค์และเป้าหมายของการ

ทำงานจากกิจกรรมที่มีจำนวนมากไปสู่กิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมาย มียุทธศาสตร์ร่วมกันหลายกิจกรรม และใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้เงื ่อนไขข้อจำกัดและบริบททางสังคมเป็นความรู ้ในการพัฒนาสู่

เป้าประสงค์การมีส่วนร่วมเชิงกระบวนการการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาที่ยั่งยืนและทางเลือกที่จะใช้ร่วม

ตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาที่ดีที่สุด 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแรกขององค์กร คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเกิดความรู้มาก

ขึ้นและนำความรู้นั้นมาใช้ในการพัฒนาการทำงานและถ่ายทอดสู่สังคมโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ใช้

กระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน ประกอบกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการเรียนรู้

เดียวกัน และการนำเอาความรู้จากบุคคลของสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกับ

การทำงาน โดยเฉพาะการขอความช่วยเหลือทางวิชาการที ่มีนักวิชาการมาทำงานร่วมกับองค์กรระยะยาว                   

อยู่ร่วมกับกระบวนการสร้างความรู้เดียวกัน 

3) การพัฒนาช่องทางการทำงานใหม่ๆ จากโอกาสของการกระจายอำนาจทางการเงินการคลังจากรัฐบาล

กลาง และการถ่ายโอนอำนาจการดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่การปกครอง ด้วยการสร้างการบริหารจัดการ

งบประมาณ อย่างมีส่วนร่วมภายในองค์กรเดียวกัน 
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4) สุดท้ายคือ การสร้างแหล่งความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากฐานความต้องการที่จะได้ความรู้สู่การนำ 

ไปใช้และการประยุกต์และสามารถปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 

             2.3.5 แนวคิดการจัดการขยะชุมชน 

1) แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management: CBM) 

เป็นกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เน้นการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้มาก

ที่สุดทั้งรีไซเคิลและเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้แล้วจัดการสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยในทุกขั้นตอน

ของการดำเนินการขึ้นอยู่กับชาวชุมชนที่จะต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วม

แก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการที่มีความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งแนวคิดนี้มีตัวอย่างความสำเร็จที่มีผู้บุกเบิกไป

ก่อนหน้านี้แล้วทั้งระดับชุมชนและระดับมหานคร ที่มีเป้าหมายเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 

หลักการสำคัญของจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management: 

CBM) เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีบทบาทสำคัญในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง 

โดยการสร้างความตระหนักในสภาพปัญหา ร่วมคิดค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการ

ดำเนินการจัดการมูลฝอยในชุมชน และร่วมดำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนกำหนดร่วมกัน และเมื่อพบปัญหา

ชุมชนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน การที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย จำเป็นต้อง

มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนระหว่างสำนักงานเขตกับชุมชน ซึ่งดำเนินการในรูปของกระบวนการสร้างการมีส่วน

ร่วมในชุมชน เจ้าหน้าที่เขตเข้าไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุน 

ซึ ่งจำเป็นต้องมีวิทยากรกระบวนการเพื ่อทำหน้าที ่สื ่อสารกับประชาชนและดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วม 

นอกจากนั้น ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเขตในการเข้าดำเนินการ จึงจะประสบผลสำเร็จ 

ทั้งนี้เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดเวลาเข้าจัดเก็บมูลฝอย การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุน

บุคลากรในการลงพื้นที่พบปะประชาชน และการสร้างอาสาสมัครในพื้นที่ ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญของการจัดการมูล

ฝอยโดยชุมชน เป็น 2 ส่วน 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 เป็นการคัดแยกมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะของชุมชน ประกอบด้วย 

2 ขั้นตอน 

(1) คัดแยกวัสดุรีไซเคิลโดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิล ทั้งแก้ว กระดาษโลหะพลาสติกและอ่ืนๆ ใส่กล่องกระดาษ 

หรือถุงปุ๋ยไว้ขาย โดยนัดร้านให้เข้ามารับซื้อในพื้นที่ในรูปของตลาดนัดรีไซเคิล หรือประชาชนจะรวมกลุ่มกันหุ้น

เป็นธนาคารรีไซเคิลและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากประชาชนในชุมชน และธนาคารจะมีส่วนต่างใช้เป็นสวัสดิการชุมชน

และพัฒนาชุมชน 
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(2) คัดแยกขยะชีวภาพทำปุ๋ยหมักทำอาหารสัตว์แนะนำการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์โดยนำไป

หมักทำปุ๋ยนำ้ชีวภาพการหมักปุ๋ยใบไม้แห้งกับเศษอาหารการหมักปุ๋ยทาคาคูระ และการนำเศษอาหารไปทำอาหาร

สัตว์เช่น ปลา สุกร โค เป็ด ไก่ ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 การจัดการถังขยะเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด ปลอดถังขยะ ลดปัญหาการรื้อ

ค้นขยะมูลฝอย ลดปัญหาน้ำชะขยะส่งกลิ่นรบกวน และลดแหล่งอาหารของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ทำให้ถนน

ปลอดถังขยะและสามารถลดความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยได้ประกอบด้วย 

(1) การจัดการถังขยะในบ้านตนเอง โดยแนะนำให้ประชาชนแยกถังรองรับมูลฝอยในบ้านเป็น 2 ถัง 

ประกอบด้วย 1) ถังรองรับขยะเศษอาหาร นำไปหมักปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ 2) ถังขยะทั่วไป ประกอบด้วย ถุงเปื้อน

แกง ซองขนม กระดาษทิชชู หนังและยาง หินและเซรามิก ส่วนรีไซเคิลใส่กล่องหรือถุงปุ๋ยที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

และขยะอันตราย แยกไว้อีกถุงหนึ่งและนัดวันเวลาเก็บขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

(2) ถนนปลอดถังขยะ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีถังขยะในบ้านแล้วจึงขอมติจากประชาชนให้เก็บถังริม

ถนนออก แล้วส่งเสริมให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ดอกไม้ประดับพืชสมุนไพร และใช้ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษ

อาหารเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ไม่ต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์หมักสารสะเดาไล่แมลงโดยสำนักงานเขตจัดรถเข้าเก็บตามเวลา

นัดหมายเก็บขยะแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัดเพราะประชาชนจะนำถังขยะมาตั้งรอทิ้งที่หน้าบ้านในวันเวลาที่นัด

หมาย และเก็บเข้าบ้านเมื่อสำนักงานเขตเก็บขยะไปแล้ว 

(3) การลดความถี่ในการเข้าจัดเก็บมูลฝอยภายใต้ความเห็นชอบจากประชาชน ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนส่วน

ใหญ่ต้องมีการคัดแยกขยะไปขายและหมักทำปุ๋ย เพราะเมื่อแยกขยะเศษอาหารออกจากถังขยะทั่วไปที่จะทิ้งให้

กทม. เก็บขนฯ แล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนและเต็มถังช้า จึงสามารถลดความถี่ในการเข้าจัดเก็บมูลฝอยได้ 

2) แนวทางและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยจะต้องดำเนินการตั้งแต่

การลดปริมาณการเกิดขยะ การเก็บรวบรวม การขนส่งขยะตลอดจนการกำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

สามารถสรุปแนวทางและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาลได้ ดังนี้ 

     (1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการเพิ่มของขยะมูล

ฝอยในแต่ละวัน ได้แก่ 

(1.1) ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่นผงซักฟอก น้ ำยาล้างจาน น้ำยาทำความ

สะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 

(1.2) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ 

(1.3) ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
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(1.4) ลดการนำขยะเข้าบ้านก่อนซื้อของเข้าบ้านทุกครั้ง ควรถามตนเองว่ามีความต้องการและจำเป็นจริงๆ 

หรือไม่ เพราะของที่เหลือใช้จากการใช้ นั้นคือปริมาณขยะชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

           (2) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอยจำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูล

ฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถ

ดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย และระบบขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปกำจัดต่อไป 

          ข้อดี ในการคัดแยกขยะ คือ สามารถนำเอาเศษวัสดุที่หมดประโยชน์แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก               

จึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

          ข้อเสีย ในการคัดแยกขยะ คือ ไม่สามารถที่จะกำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อาจก่อให้เกิดอันตราย

จากสารเคมี และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับขยะมูลฝอยนอกจากนี้วัสดุที่คัดแยกไม่ค่อยมีตลาดต้องการ จำหน่ายได้

ในราคาตำ่ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย 

(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอย คือการเก็บกักมูลฝอยใส่ภาชนะ รวมถึงการรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ 

แล้วนำไปใส่ยานพาหนะเพ่ือขนส่งไปกำจัด หรือนำไปทำประโยชน์อื่นๆ ต่อไป 

          (4) การขนส่งขยะมูลฝอย เป็นการนำมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ยานพาหนะไว้แล้วนั้นไปยัง

สถานที่กำจัด ซึ่งแบ่งได้ 2 วิธีดังนี้ 

(4.1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดโดยตรง 

(4.2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขน

ขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

3) การกำจัดขยะ  

เป็นวิธีการกำจัดมูลฝอยขั้นสุดท้ายเพื่อให้มูลฝอยนั้นๆ ไม่ก่อให้เกิดญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม อันอาจ

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ต่อไป สำหรับวิธ ีการกำจัดขยะมูลฝอยสามารถกระทำได้หลายวิธ ี ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู ่กับ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายด้าน การเลือกใช้วิธีการแบบไหนก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ซึ่งโดย

ทั่วๆ ไปแล้ววิธีการจัดการมูลฝอยที่สำคัญๆ มี 5 วิธี ดังนี้ 

         (1) การถม (Dumping) หมายถึง การที่เรานำขยะมูลฝอยไปถมหรือทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ โดยปล่อยให้

เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติวิธีนี้อาจแบ่งได้ 2 วิธี คือ 

(1.1) ถมบนพื้นดิน คือการถมมูลฝอยไว้บนพื้นดินโดยถมในพื้นที่ที่ต่ำหรือที่ลุ่มเพื่อต้องการให้ที่นั้นสูงขึ้น 

เหมาะกับมูลฝอยประเภท เกษตรกรรม อิฐหัก พวกใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น ข้อดีของการถมบนพื้นดิน คือ เหมาะกับ
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การกำจัดมูลฝอยในชนบท ไม่ทำลายทรัพยากร ไม่ต้องใช้ความรู้มากในการกำจัด เป็นต้น ส่วนข้อเสีย คือ ไม่

สามารถใช้กำจัดมูลฝอยได้ทุกประเภท อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้ เป็นต้น 

(1.2) ทิ้งทะเล คือการนำเอาขยะไปทิ้งทะเล ซึ่งก็มีข้อดีคือไม่ต้องเสียงบประมาณในการใช้ที่ดิน ไม่ต้อง

แยกประเภทของขยะมูลฝอย ข้อเสียคือ มูลฝอยที่ลอยน้ำได้อาจพัดเข้าหาฝั่งได้ ขยะมูลฝอยเกิดผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศใต้น้ำ เป็นต้น 

(2) การฝัง (Burial) 

(2.1) การฝังโดยทั่วไป หมายถึง การนำเอาขยะมูลฝอยไปฝังในดิน วิธีนี้เหมาะที่จะใช้ในชนบทเพราะมี

พื้นที่มากและอาจนำเอามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำปุ๋ย เป็นต้นซึ่งการฝังแบบนี้มีวิธีในการดำเนินงาน คือ         

ขุดหลุมสี่เหลี่ยมกว้างด้านละประมาณ 0.5-1 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร แล้วนำดินที่ขุดได้กองไว้ปากหลุม เมื่อมี

ขยะมูลฝอยก็เทเกลี่ยให้กระจายทั่วหลุมจากนั้นนำดินที่ปากหลุมเกลี่ยลงทับขยะประมาณ 10 เซนติเมตร กระแทก

ดินให้แน่นพอสมควร ชั้นต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันจนเต็มหลุม ชั้นบนสุดควรจะอัดแน่นและให้มีความหนาประมาณ           

1 ฟุตหรือ 30 เซนติเมตร เพ่ือป้องกันสัตว์เขี่ยข้อดีของการฝังคือ สามารถฝังขยะได้ทุกประเภท ถ้ากำจัดดีๆ จะไม่มี

กลิ่นรบกวนข้อเสีย คือ ต้องมีพ้ืนที่พอสมควรในการฝัง มีข้อจำกัดในเรื่องนำ้ท่วม เป็นต้น 

(2.2) การฝังอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การฝังแบบนี้คล้ายกับการฝังแบบธรรมดา แต่ต่างกันตรงที่ต้องมีการ

บดอัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ยุบตัวแน่นและมีการเอาดินกลบชั้นบน ซึ่งมีการบดอัดอีกครั้งหนึ่ง เหมาะกับชุมชนเมือง

เพราะใช้กับพ้ืนที่ที่ต้องมีปริมาณขยะมากๆ โดยมีวิธีทำ 4 ขั้นตอนดังนี้  

2.2.1) ขุดดินทำเป็นร่อง ให้ขุดร่องให้เพียงพอกับที่ทิ้งขยะในแต่ละวันและความลึกจะไม่มีการกำหนดที่

แน่นอนจะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณขยะนั้นมีมากน้อยเพียงใด 

2.2.2) เทขยะมูลฝอยลงร่องที ่ขุดไว้ เมื่อเทขยะลงร่องเรียบร้อยแล้วก็กวาดขยะให้มีความลาดเอียง

ประมาณ 45 องศา เพ่ือความสะดวกแก่รถอัดที่จะทำงานช่วงต่อไป 

2.2.3) บดอัดขยะมูลฝอย เมื่อกวาดให้ลาดเอียงตามข้อ 2 แล้ว รถบดอัดก็จะทำการบดอัดขยะ 

2.2.4) ปิดขยะมูลฝอยด้วยดิน เมื่อขยะมูลฝอยถูกบดอัดแน่นดีแล้ว ก็เกลี่ยดินกลบแล้วใช้รถบดกดทับอีก

เพื่อให้แน่น ความหนาของชั้นระหว่างขยะมูลฝอยที่กั้นวันต่อวันความหนาควรไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว แต่ถ้าเป็นชั้น

บนสุดต้องไม่น้อยกว่า 2 ฟุต ข้อดี คือ เหมาะที่จะใช้กับชุมชนที่ไม่แออัด สามารถกำจัดมูลฝอยได้เกือบทุกประเภท 

ยกเว้น ยางรถยนต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแยกขยะมูลฝอย ข้อเสีย คือ เป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์ราคาแพง ไม่สามารถ

ปลูกสิ่งก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ ได้ 

(3) การเผา (Burning) 

(3.1) การเผากลางแจ้ง หมายถึง การน าเอาขยะมาเผาในที่กลางแจ้งบนพื้นดิน โดยไม่ต้องมีเตาเผา 
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ข้อดีคือ ใช้ได้ดีกับหมู่บ้านในชนบท ควันไฟใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไล่แมลงนอกจากนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก 

เป็นต้น ข้อเสีย คือ อาจเกิดไฟไหม้ได้ ขยะเมื่อเผาอาจส่งกลิ่นเหม็นได้ และถ้าไม่มีการนำผงเถ้าเมื่อเผาไหม้เสร็จ

แล้วไปทิ้ง ก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายได้ 

(3.2) การเผาด้วยเตาเผาขยะมูลฝอย ในการเผาในเตาเผาจำเป็นที่จะต้องมีการแยกประเภทของขยะที่ไม่

ไหม้ออกก่อน เพราะถ้ามีมูลฝอยที่ไม่ไหม้ไฟอยู่ในเตาเผาก็อาจจะเกิดการอุดตันได้ข้อดีคือ ใช้เนื้อที่ในการก ำจัด

น้อย อาจนำความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นวิธีที่เหมาะกับชุมชนเมือง เพราะเป็นวิธีกำจัดที่มิดชิดไม่ฟุ้ง

กระจาย เป็นต้นข้อเสีย คือ ค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง เปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกประเภทขยะมูลฝอย และไม่เหมาะ

ในการเผาตอนฝนตก เป็นต้น 

(4) การหมักขยะมูลฝอยทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ (Composting) หมายถึง การนำเอาขยะมูลฝอยพวกที่

ย่อยสลายได้มาหมักทำปุ๋ยในสภาวะที่มีออกซิเจน ซึ่งมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(4.1) การแยกขยะมูลฝอย ซึ่งจะแยกเอาแต่มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ 

(4.2) สับขยะมูลฝอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดไม่ควรเกิน 2 นิ้ว 

(4.3) คลุกเคล้าขยะมูลฝอยให้เข้ากัน 

(4.4) การหมัก เมื่อขยะมูลฝอยคลุกเคล้ากันได้ดีแล้วก็นำไปหมัก โดยอาจกองบนพื้นหรือหลุมตื้นๆ และ

กองสูงไม่น้อยกว่า 3 ฟุต แต่ไม่ควรเกิน 6 ฟุต อุณหภูมิที ่เหมะสมควรอยู่ระหว่าง 122-158 องศาฟาเรนไฮต์ 

ระยะเวลาที่หมักประมาณ 15-21 วัน แต่ทุกๆ ช่วง 2-3 วันต้องมีการกลับขยะมูลฝอยสักครั้งหนึ่ง เมื่อครบกำหนด

ก็จะได้ปุ๋ยหมักตามที่ต้องการ ข้อดีคือ สามารถลดปริมาณขยะลงได้ อีกท้ังยังสามารถใช้ประโยชน์จากมูลฝอยได้อีก

ด้วยกระบวนการหมักไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ข้อเสีย คือ ปุ๋ยที่ได้อาจมี

คุณภาพต่ำกว่าปุ๋ยเคมีนำ้หมักชีวภาพจากพืช ผัก ผลไม้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

           ก) ชนิดที่ใช้ผัก และเศษพืช เป็นน้ำหมักที่ได้จากเศษพืช เศษผักจากแปลงเกษตรหลังการเก็บ และคัด

แยกผลผลิต น้ำหมักท่ีได้มีลักษณะเป็นน้ำข้นสีน้ำตาล มีกลิ่นหอม ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน 

กรดแลคติค และฮอร์โมนเอนไซม์ 

           ข) ชนิดที่ใช้ขยะเปียก เป็นน้ำหมักที่ได้จากขยะในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ น้ำหมักที่ได้มี

ลักษณะข้นสีน้ำตาลจางกว่าชนิดแรก และมีกลิ่นหอมน้อยกว่าบางครั ้งอาจมีกลิ่นเหม็นบ้างเล็กน้อย ต้องใช้

กากน้ำตาลเป็นส่วนผสมประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

           ก) ใช้เติมในระบบบำบัดนำ้เสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมงโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน 

           ข) ใช้เติมในบ่อขยะ ช่วยย่อยสลายขยะ และกำจัดกลิ่นเหม็น 
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ค) ใช้ปรับสภาพของเสียจากครัวเรือนก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร 

(5) การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธี

ขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก คือ 

(5.1) การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการนำมูลฝอยที่สามารถคัด

แยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได้ เพ่ือเป็น

การสร้างรายได้ เช่น การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

(5.2) การแปรรูปเพื ่อเปลี ่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการนำขยะมูลฝอยที ่สามารถ

เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพ่ือใช้ประโยชน์ 

(5.3) การนำขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยง
สัตว์ เช่น การเลี้ยงสัตว์ด้วยมูลฝอยอินทรีย์ 

(5.4) การนำขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เช่น การนำขยะมูลฝอย
สดหรือผัก ผลไม้ ใบไม้ มาหมักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพ่ือแก้ปัญหาน้ำเสีย เป็นการป้องกันพาหะนำโรคต่างๆ เช่น 
ยุงลาย  

(5.5) การนำขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยนำขยะมูลฝอยมากำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
(Sanitary landfill) จะได้พ้ืนที่สำหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะสนามกีฬา เป็นต้น 
2.4 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

2.4.1 แนวคิดชุมชนเป็นฐาน 

 แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการนำชุมชนมาเป็นหลักปฏิบัติงานโดยสร้างให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกใน

การมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม และร่วมติดตามประเมินผล จนเกิดอุดมการณ์ร่วมกันว่าตนเป็น

เจ้าของชุมชน ทำงานเพื่อชุมชน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย เป็นแนวคิดที่มุ่งทำงานกับชุมชน ที่มี

โครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานด้วยความรู้สึกเป็น

เจ้าของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ตั้งแต่ขั้นเข้าใจปัญหา วางแผนและออกแบบกิจกรรม ดำเนินการ และติดตามประเมินผล โดยปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับบริบทชุมชนที่มีลักษณะ  

1) ชุมชนเป็นเจ้าของ  

2) ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม  

3) ชุมชนปรับแก้ไข พัฒนา และรับประโยชน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม คน ความคิด และกิจกรรม 

4) ดำเนินงานแบบองค์รวม บรูณาการ ทำเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ตั้งแต่ข้ันริเริ่มเข้าใจปัญหา วางแผนและ 

ออกแบบกิจกรรม ขั้นดำเนินการ และติดตามกำกับ 
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5) กระตุ้นให้ใช้แนวคิดพ่ึงตนเอง โดยการค้นหาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งที่เป็นบุคคล เครื่องมือ  

อุปกรณ์ สื่อ และวิธีการทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบของการใช้ชุมชนเป็นฐานมี 7 องค์ประกอบดังนี้  

1) การสร้างองค์กรประชาชน โดยการรวมกลุ่มประชาชนในชุมชนเป็นไปตามรูปแบบเป็นทางการและ 

รูปแบบไม่เป็นทางการ 

2) การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชน 

3) จัดฝึกอบรมให้องค์กรประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถการทำงานเฉพาะด้านแล 

สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้เป็นรูปธรรม 

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยใช้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลัก 

ประชาธิปไตย และกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

5) กำหนดกรอบกิจกรรม หรือกิจกรรมเฉพาะ 

6) ติดต่อประสานงาน และร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) การติดตามประเมินผล เพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, 2539)  

สำหรับจุดเด่นของแนวคิดนี้อยู่ที่การมีรากฐานมาจากหลักประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม โดยสร้างให้ 

ประชาชน ในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเอง และร่วมกำหนดแนวทางและแผนการ

ดำเนินการแก้ไขปัญหา และร่วมลงมือปฏิบัติ และร่วมในการติดตาม ประเมินผลในกิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และตระหนักในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการปฏิบัติงาน

จึงมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริการต่างๆ โดยชุมชน 

2) เพื่อระดมความร่วมมือในลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภายนอกชุมชนและ

ประชาชนในชุมชน 

3) เพื่อสร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 

2.4.2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

แนวคิดเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกระกระบวนการที ่ประชาชนได้โอกาสแสดงทัศนะ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และเป็นที่ยอมรับนับถือร่วมกัน กิตติโชค ห้อยยี่ภู (2540) ได้ให้ความหมายของ

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การที่สมาชิกของกลุ่มหรือชุมชนมีความสนใจ มีความเข้าใจ และมีวัตถุประสงค์

ร่วมกันในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการมีส่วนร่วมจึงนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2543: 64) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ



23 
 

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนไว้ว่า วิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมเป็นประชาธิปไตย และจะ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ เปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินอนาคตของชุมชน ทั้งนี้เพราะ

การที่จัดให้ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเป็นการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการดำเนินงานพัฒนาของชุมชน สร้างความยอมรับและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน 

สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ และเป็นพลังผลักดันให้โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาด ำเนินไปอย่างราบรื่น 

ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จ ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น เกิดการยอมรับมากขึ้น ประชาชนรู้สึก

ผูกพันเป็นเจ้าของโครงการ การบริหารและดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ

มากขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนอีกด้วย 

2.4.3 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         ปิยศักดิ์ สุคันธพงษ์ และวิจิตรา ชูสกุล (2553) ได้ให้ความให้ความหมายของชุมชนพัฒนาภายใต้ชุมชน

เข้มแข็ง คือ ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง  ด้วยการมีผู ้นำที ่มี

ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บนฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ คุณค่าดั้งเดิม ศาสนาและเศรษฐกิจ 

ชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง เข้าคลี่คลายปัญหาและจัดการปัญหา

ต่างๆ ด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 

 นอกจากนี้ ธีระพงษ์ แก้วหาวงศ์ (2543) ได้เสนอองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ดังนี้  

1) อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วม เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยยึดเหนี่ยวคนในชุมชนและความเป็นชุมชน 

โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อในศักยภาพของคนในชุมชน มีสำนึกความเป็นชุมชนและช่วยเหลือแบ่งปัน 

2) การจัดองค์กรและการบริหารจัดการ มีการจัดการองค์กรและการแบ่งบทบาทหนาที่ มีการบริหาร

จัดการทรัพยากรและกระบวนการบริหารที่ดี และประสานความร่วมมือจากชุมชน หรือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3) การมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เป็นภาพของการมีชีวิตชีวาของชุมชนมีการขยายกิจกรรมและสมาชิก เกิดการ 

ริเริ่มโครงการใหม่ๆเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่และสังคมต่อไป 

4) ทุน มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และสำนึกเพ่ือส่วนร่วม มีเงิน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ มีภูมิปัญญา 

พ้ืนบ้านผสมผสานกับความรู้ประสบการณ์เท่าทัน ตลอดจนทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5) เครือข่ายความร่วมมือมีหลากหลายทั้งกิจกรรมและองค์กร เกิดความร่วมมือเพื่อกิจกรรมสาธารณะ

และมีอำนาจต่อรอง เกิดการติดต่อสื่อแนวราบ (เป็นสาธารณะ) แลกเปลี่ยนประสบการณแีละเทคโนโลยี 



24 
 

           6) สิทธิและอำนาจต่อรองทางการเมือง มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรทางท้องถิ่น มีอำนาจในการกำหนด

ยุทธศาสตร์ของชุมชน และต่อรองกับภาครัฐและภาคเอกชน มีการควบคุมกลไกลตลาด กฎหมายและคุ้มครองสิทธิ

ของประชาชนในชุมชน 

          7) เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก เกิดการยอมรับการองค์กรภายนอกและชุมชนเชื่อมั่นในศักยภาพ

ของตนเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคมและชุมชนอื่น 

การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอ

แนวคิด ดังต่อไปนี้ 

          ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่าอายุ เพศ 

การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 ประยูร ศรีประสาธน์ (2542) ได้นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่คล้ายคลึงกัน แต่มีปัจจัยเพ่ิมเติม 

3 ปัจจัย ดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ 2) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม และ 3) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 

ลักษณะการมีส่วนร่วม  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Marking) 

2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (Implementation) 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

ทั้งนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมี 5 ขั้นตอนคือ  

1) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน  

2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3) การกำหนดกิจกรรม  

4) การดำเนินกิจกรรม  

5) การประเมินผลกิจกรรม การเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐาน 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเครือข่ายคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกต่างๆ              

ซึ่งการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะปล่อยไว้ให้หน่วยงานทางราชการและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดตามดูแล

อย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว เพราะปัญหาการลดลงของทรัพยากรและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมี

หลายฝ่ายที่เกี ่ยวข้องและสุดท้ายแล้วผลกระทบทั้งหลายจะตกแก่ประชาชนนั่นเอง ดังนั้นการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งรับรู้การเปลี่ยนแปลง สาเหตุของปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา

สิ ่งแวดล้อม น ่าจะเป็นแนวทางที ่ม ีประส ิทธ ิภาพมากที ่ส ุดและเป็นการเพิ ่มสมรรถนะ  ในการจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมอย่างดียิ่ง (จำลอง โพธิ์บุญ, 2550) 

 ปัจจัยและแนวทางการกระตุ้นในเกิดการมีส่วนร่วม (ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, 2543) 

1) ปัจจัยด้านการจัดการ 

 (1.1) พัฒนาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในพันธกิจและเป้าหมาย 

 (1.2) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจของการต้องพ่ึงพากันหรือร่วมกัน 

 (1.3) หาความชอบร่วมกันในแต่ละฝ่ายจะรับไปทำ 

 (1.4) สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน 

 (1.5) ลดการแข่งขันกันแต่ละฝ่าย 

 (1.6) สร้างความม่ันใจแต่ละฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการทำงาน 

2) ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

3) ปัจจัยทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

4) ปัจจัยของโครงการ 

5) ปัจจัยด้านพีเ่ลี้ยง 

6) ปัจจัยด้านผู้นำ 

7) ปัจจัยด้านสังคม-จิตวิทยา 

 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็นแนวทางของภาครัฐและแนวทางสำหรับประชาชน ดังนี้ 

1) แนวทางของภาครัฐ 

(1) ให้ประชาชนในชุมชนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการเปิดเผยนโยบายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทุกแง่ทุกมุมที่ได้จากการศึกษาโครงการดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

(2) เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

และประชาชนโดยส่วนรวม ก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งยังจะช่วยลดความขัดแย้งใน

สังคมลงด้วย 

(3) สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระจาย

อำนาจให้แก่ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
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ทรัพยากรนั้นๆ โดยตรง ให้การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ยอมรับกฎกติกาต่างๆ ที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดขึ้นตราบที่กฎและกติกาเหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความจำเป็นแก่ประชาชนที่ทำ 

การอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 

(4) ในการปฏิรูปที่ดิน รัฐควรจะดำเนินการบนหลักการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการ 

รวมทั้งให้มีการออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ทำกินทั่วประเทศโดยเร็วพร้อมกับมีการจำแนกที่ทำกินและเขตป่าออก

จากกันอย่างชัดเจน 

(5) เร่งรัดพิจารณาพระราชบัญญัติป่าชุมชนที ่รับรองสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและยอมรับความหลากหลายในแบบแผนตลอดจนจารีตประเพณีที่ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ 

ทั้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

(6) จัดตั ้งคณะกรรมการเพื ่อความร่วมมือทางด้านสิ ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน และ

ประชาชนเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม และกำหนดโครงการและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพ่ือทำ 

โครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน และประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

(7) สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าด้วยการบรรจุเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้

ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 

(8) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนสำคัญของภาครัฐ ดังนั้นจึงควรประสาน

ความร่วมมือให้ความสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน สื่อมวลชนสถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจหาทางปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและมิให้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

(9) หากจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก็ต้องมีการทบทวน

กระบวนการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีสหสัมพันธ์กันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ระบบกฎหมายไทยเองอาจรับ

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทั้งในระดับราชการฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยก็ได้ 

แต่สิ่งเหล่านี้จะพึงบังเกิดได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มพลังประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจผลักดันความต้องการในการมีส่วนรว่มนี้

ให้เป็นจริง โดยกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐบาลต่อไป 

2) แนวทางสำหรับประชาชน 

(1) สร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการหาพันธมิตรเพ่ิมเติม ลดการเผชิญหน้า 
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(2) สร้างองค์กรชาวบ้านให้เข้มแข็ง เร่งพัฒนาความสามารถในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างจริงจัง 

ขยายเครือข่ายของการอนุรักษ์ไปทั่วทุกภาคและทุกประเทศ 

(3) จัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ เท่าท่ีมีศักยภาพท่ีเป็นจริง ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และภาค 

เป็นต้น ให้มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรการติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและกรณีท่ีมีปัญหาเร่งด่วน มี

บทบาทในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ตลอดทั้งการเจรจาเพ่ือคลี่คลายปัญหา 

(4) ช่วยกันติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้แทนราษฎร (สส.) และพรรคการเมือง เพื่อจะ

ทราบว่า สส. และพรรคการเมืองใดใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

2.5 ธรรมาภิบาล/การบริหารจัดการที่ดี 

2.5.1 แนวคิดและท่ีมาของธรรมมาภิบาล 

 คำว่า Good Governance มีใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 1989 ในรายงานเรื่อง Sub Sahara 

Africa : From Crisis to Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของรัฐในอัฟ

ริกาใน การพัฒนาประเทศ คำว่า Good Governance เริ่มมีบทบาทในแง่ของโลกาภิวัฒน์ก็เพราะทั้งธนาคารโลก

และกองทุนเงินระหว่าง ประเทศต่างเชื่อว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะทำไม่ได้เลยหากประเทศนั้นปราศจาก Good 

Governance หากกล่าวอีกนัยหนึ่งได้มีการผูกโยงคำว่า “การพัฒนา” เข้ากับคำว่า “Good Governance” หรือ

การกำหนดกลไกอำนาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งด้าน เศรษฐกิจและสังคม (วิภาส           

ทองสุทธิ์, 2551) 

 ธนาคารโลกได้สร้างลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกขึ้น เพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายในองค์กร

ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ดำเนินตามแนวทางธรรมาภิบาลซึ่งลักษณะองค์ประกอบที่กว้างขวางนี้ไม่ได้ชี ้ชัด                   

ว่าประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงและพบ ว่าใน

ช่วงแรกของการใช้คำนี้ยังมี่ความไม่ลงรอยกันระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากอิทธิพลของธนาคารโลก

ที่มีอยู่อย่างมาก ในไม่ช้าคำว่า “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นคำที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหลังวิกฤตการณ์

เศรษฐกิจของประเทศไทยป ี2540 ก่อนที่จะไปสู่ประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว  

 มีผู ้ให้นิยามความหมายหรือคำจำกัดความ ซึ่งสามารถประมวลสรุปนิยามคำว่า ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ได้กล่าวคือ 

 อรพินท์ สพโชคชัย (2541) ได้แปลคำว่า Governance ว่าหมายถึง “กลไกประชารัฐ” ส่วนเมื่อเติม

คุณศัพท์ว่า Good แล้วจะกลายเป็น “กลไกประชารัฐ ที่ดี” คำแปลนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่คำที่นิยมใช้กันอย่าง

กว้างขวางคือคำว่า “ธรรมรัฐ” 
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 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2545) อธิบายว่า governance เป็นเรื ่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้อำนาจ 

ขณะที่ good governance เป็นการรวมคำ ของ “ธรรม” และ “อภิบาล” เป็น “ธรรมาภิบาล” เป็นวิธีการที่ดีใน

การอำนาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคตา่งๆ 

อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลัก                

ธรรมาภิบาลคือเพ่ือการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้

เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็น

สำคัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้นำไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจ

ประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม 

 ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบ

ทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช้เพ่ือการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่น

ว่าจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม , ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล

และคณะ, 2545) 

 ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่นำมาใช้

หลักการที่มีผู้นำไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส 

การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคีและการ

ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม แต่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั ้นได้

ระบุไว้ 6 หลักการดังกล่าวมาแล้วและกลายเป็นหลักการสำคัญที่มีการนำมาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่

ในปัจจุบันนี้ 

 ธรรมาภิบาล หรือ good governance หมายถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของ

ส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาสังคมทั้งระบบให้มีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ สำหรับรัฐบาลไทย ได้วางหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า ประกอบด้วยหลักการ 6 

ประการ ได้แก่ 

1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไปตามกฎ กติกาท 

ตกลงกันไว้ คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 

เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 

3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างระบบบริหารจัดการที่เปิดเผย 

4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการบริหาร การตัดสินใจ 
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ที ่เก ี ่ยวกับการจ ัดสรรทร ัพยากร การให้ข ้อม ูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห ็น การให้คำปร ึกษา                

การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ 

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ 

ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตน 

6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม                    

ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ให้สมบูรณ์ยั ่งยืน โดยมุ ่งประโยชน์สูงสุด   (สถาบันพระปกเกล้า, 2547) จะเห็นว่าหลักการทั ้งหลายล้วนมี

จุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่างๆไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน 

คือไม่เบียดเบียน ผู้อื ่นหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความ

รับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่สำคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอ่ืนๆ เช่น 

บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมาก

จนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สำคัญในการประกอบกิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ

ธรรมาภิบาลหลักการต่างๆที่อธิบายการมีธรรมาภิบาลและการนำไปประยุกต์ใช้ ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วย

หลักการต่างๆมากมายแล้วแต่ผู้ที่จะนำเรื่องของธรรมาภิบาลไปใช้ และจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากันและ

ในบริบทของประเทศ บริบทของหน่วยงาน หลักการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด สำหรับประเทศไทยแล้ว ได้มีระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสำคัญ 6 หลักการดังกล่าว ในที่นี้จึงขอ

นำเสนอรายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของหลักการทั ้ง  6 หลักการของสถาบัน

พระปกเกล้า (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws) 

หลักการสำคัญอันเป็นสาระสำคัญของ “หลักนิติธรรม” ประกอบด้วย 7 หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอำนาจ 

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วย

กฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” 

และ หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

(1) หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็นพื้นฐานที่สำคัญของหลักนิติธรรม เพราะ หลักการแบ่งแยกอำนาจเป็น

หลักท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอำนาจการตรวจสอบอำนาจ และการถ่วงดุลอำนาจ 
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(2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล และ

สิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อัน

เป็นหลักการสำคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

(3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือ

ฝ่ายปกครองที่เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนของ

ประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของ

กฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้

ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 

(4) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่

ออกกฎหมายลำดับรอง กำหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิ

ให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

(5) หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถทำภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการ

แทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ ทำการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของ

ตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความความอิสระจาก

รัฐ และความอิสระจากสังคม 

(6) หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นความผิด 

แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆมิได้ 

(7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น

กฎหมายที่อยู่ในลำดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 

2) หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics) 

ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการทำผิดวินัย 

และหน่วยงานปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ 

corruption โดยรวมหมายถึง การทำให้เสียหาย การทำลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย 

สำหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อ

คุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 



31 
 

(1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 

(2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่

กฎหมายกำ หนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

(3) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด 

หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

(4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที ่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 

สำหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณนั้นเป็น การกระทำผิด

วิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น

ของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) ด้านความโปร่งใส (Transparency) 

ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความ

โปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 

(1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1. มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน  

2. โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 

3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รับรู้การทำงาน 

4. มีเจ้าหน้าที่มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น 

5. มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ 

6. มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง 

(2) ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1. มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลสำเร็จ 

2. มีค่าตอบแทนเพ่ิมสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ 

4. มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

(3) ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 

1. มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
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2. มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ทำผิดอย่างยุติธรรม 

3. มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระทำผิด 

4. มีระบบการฟ้องร้องผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพ 

5. หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 

6. มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 

7. มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 

(4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้  

1. ประชาชนได้เข้ามารับรู้ การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ     

    และข้อบังคับต่างๆ 

3. ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ  

    มากขึ้น 

4. มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ 

4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 

และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไป

ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ

สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย

การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับการให้

ข้อมูล เป็นระดับต่ำสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือ

เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการทำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 4 หลักการคือ 

(1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ำสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน

โครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการท ำ

หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
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(2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน

โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสีย

ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้

ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือเป็นต้น 

(3) ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่อง

การมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และ

เตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น 

การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อปัญหาข้อขัดแย้ง 

และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

(4) ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุด

ของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มาก

ขึน้จนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5) หลักสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) 

มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคำถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึง

ความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความ

คาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของ

การปฏิบัติถือว่าสำนึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่ องชี้ว่าได้ยอมรับใน

ภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและนำไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ 

(1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกของระบบสำนึกรับผิดชอบกล่าวคือ 

องค์การจะต้องทำการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการ

บรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 

(2) ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความ

เข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการ

สร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานกำลังคนร่วมใจกันทำงาน เพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 

(3) การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบ อยู ่ที่

ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะนำ

ทำการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ 
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(4) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ 

และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการ

กับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(5) การมีแผนการสำรองส่วนประกอบสำคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมสำนึกรับผิดชอบ ต้องมี

การวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายขององค์การและท่ี

สำคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 

(6) การติดตามและประเมินผลการทำงานองค์การจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการทำงานเป็น

ระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่

พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต้องมีการดำเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับ

การยอมรับยกย่องในองค์การ 

6) หลักความคุ้มค่า (Value for Money) 

หลักการนี้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำกัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย 

(1) การประหยัด หมายถึง 

1.1 การทำงานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

1.2 การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 

1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 

1.4 การมีการตรวจสอบภายในและการจัดทำรายงานการเงิน 

1.5 การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง 

2.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.3 มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน 

(3) ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง 

3.1 การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

3.2 การมีการเน้นผลงานด้านบริการ 

3.3 การมีการประเมินผลการทำงาน 

3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้นำ 
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เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนวใหม่

ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน  

2.5.2 การประยุกต์ธรรมาภิบาลในระดับการบริหารงานภาครัฐและองค์กร 

ธรรมาภิบาลประกอบด้วย การบริหารราชการที่ดี ประชาชน และรัฐโดยที่  

1) การบริหารราชการที่ดี ควรจะมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 

(1) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) มีความโปร่งใส – ไม่มีคอร์รัปชั่นหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

(3) มีความยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

2) ประชาชน ประกอบด้วยประชาชนทุกชั้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คือ  

(1) คนรวย – คนชั้นกลาง – คนจน 

(2) ฝ่ายบริหาร – พนักงาน – คนงาน 

(3) คณะรัฐมนตรี – นักการเมือง – สมาชิกพรรคการเมือง 

(4) คนในพุทธศาสนา –มุสลิม – คริสต์ –ฮินดู –อ่ืนๆ 

(5) คนในเมือง –ชนบท –ชนกลุ่มน้อย 

3) รัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ คือ  

(1) รัฐบาล – สภาผู้แทนราษฎร – วุฒิสภา –องค์กรอิสระ  

(2) องค์กรการบริหารส่วนกลาง – ส่วนภูมภาค – องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ ่นการบริหารที ่ดี                                         

ธรรมาภิบาลความดีงาม ความยุติธรรม รัฐ ประชาชน 

(3) รัฐวิสาหกิจ– หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแปรรูป – ภาคเอกชน  

(4) ผู้ซื้อ – ผู้บริโภค – ประชาชน 

การบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ภายใต้ธรรมาภิบาลโดยมีหลักการดังนี้ 

1) การจัดการองค์กร 

(1) บทบาท หน้าที่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน 

(2) รูปแบบองค์กรเน้นให้เกิดความรับผิดชอบสูง 

(3) มีการกระจายอำนาจการบริหาร 

(4) จัดกลุ่ม ปรับย้ายภารกิจให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
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(5) แยกหน่วยนโยบายออกจากหน่วยปฏิบัติ 

(6) แยกหน่วยจัดสรรทรัพยากร 

2) กลยุทธ์ ระบบงาน 

(1) เน้นลูกค้า ผู้รับบริการ 

(2) กระจายความรับผิดชอบ 

(3) มุ่งต่อความสำเร็จมากกว่าเน้น กฎระเบียบและกระบวนการ 

(4) เน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ 

(5) มีระบบการตรวจสอบจากภายนอกได้ และต้องทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(6) ข้อมูลกว้างขวาง เพียบพร้อม 

(7) งานบางอย่างต้องแปรรูป จ้างเหมาให้ภาคส่วนอื่นๆ รับงานไปดำเนินการ 

(8) นำเทคนิคการบริหารของเอกชนมาปรับใช้ 

(9) ใช้กลไกการตลาด 

3) การวิเคราะห์รูปแบบขององค์กร 

(1) องค์กรเป็นทางการ รวมอำนาจ 

(2) องค์กรไม่เป็นทางการ รวมอำนาจ 

(3) องค์กรเป็นทางการ กระจายอำนาจ 

(4) องค์กรไม่เป็นทางการ กระจายอำนาจ 

2.5.3 การประยุกต์ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล หลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและควรเน้นการให้ความสำคัญกับนโยบายและแผนการพัฒนา

ประเทศในทุกมิติอย่างสมดุล ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการนโยบายและแผนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้

ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลและหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับและทุกขั้นตอน ได้แก่ การร่วมรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะได้รับทราบอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุง

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ มีการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคคล
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หรือหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมให้เกิด

ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะสามารถทำความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกและใกล้ชิดกับชาวบ้าน ได้มากกว่าส่วน

ราชการอื่นๆ ในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้หลักธรรมาภิบาล

เป็นหลักในการทำงานสำหรับองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบกติกาและแนวทางในการบริหาร

จัดการ ภายใต้ความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดผลท้ายสุดให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและยั่งยืน (ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช และคณะ, 2544) 

2.6 The Balanced Scorecard (BSC) 

Robert S. Kaplan จ าก  Harvard Business School และ  David P. Norton จ าก  Norton and 

Company เป็นผู ้นำเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นครั ้งแรกปี ค.ศ. 1992 เพื ่อใช้ในการวัด

สัมฤทธิผลขององค์กรภาคธุรกิจ โดยได้เพ่ิมมิติทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายในองค์การ และด้านการ

เรียนรู้ มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์แนวทางใหม่ที่ใช้แผนกลยุทธ์ระยะยาวรวมกับแผนกิจกรรม

ระยะสั้น ในกรอบของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์(Strategic Management System) และเทคนิค BSC ยังใช้

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (Time Value of Money) โดยการประเมินผลที่ อาศัยตัวชี้วัดในลักษณะ

องค์รวม นอกเหนือไปจากตัวชี้วัดทางด้านพันธกิจอย่างเดียว (พสุ เดชะรินทร์, 2546: 20-24) 

           การวัดผลการปฏิบัต ิงานจะเป็นลักษณ ะผสมผสานของตัวช ี ้ว ัดการปฏิบัต ิการ (Performance 

Indicators) 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต 

1) ด้านการเงิน (Financial Perspective) ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไร การเติบโต (ยอดขาย) และ

ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (มูลค่าหุ้น เงินปันผล)  

2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ได้แก่ การตอบสนอง (ความรวดเร็วและความถูกต้อง) การ

ให้บริการ (คุณภาพของการบริการ) ราคา (ความคุ้มค่าในการใช้บริการ) 

3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้เวลาใน

แต่ละข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม) คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน) และ

ผลิตภาพในกระบวนการ (ทักษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน)  

4) ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) ได้แก่ การค้นคว้า ทดลอง การผลิต 

และบริการชนิดใหม่ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน การรักษาทุนทางปัญญา (การใช้

ทักษะการมีส่วนร่วมของบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร) 

โดยแต่ละดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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(1) วัตถุประสงค์คือ สิ่งที่องค์การมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุผลในด้านต่างๆวัตถุประสงค์ของมุมมอง

ด้านต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์ในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ด้านการบริหารสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านผู ้ร ับบริการ 

วัตถุประสงค์ด้านผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในด้านการเงิน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้               

เป็นจุดสำคัญของ Balanced Scorecard ในอันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ 

(2) ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก ได้แก่ ดัชนีชี้วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่

ใช้ในการวัดว่าองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

(3) เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการบรรลุของดัชนีวัดแต่ละประการ 

(4) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นสิ่งที่องค์การจะจัดทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยใน

ขั้นนี้ยังมิใช่แผนปฏิบัติการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบื้องต้นที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ แนวทางการประเมินและการกำหนดกลยุทธ์แบบ BSC นี้ได้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ 

ขณะนี้ภาครัฐได้นำเทคนิค BSC มาประยุกต์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการทั้งประเทศอีก

ด้วย การประยุกต์ Balanced Scorecard กับการประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อยู่บนฐานคิดที่ว่า 

หน่วยงานภาครัฐมิใช่หน่วยงานแสวงหากำไร ดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ ผลสำเร็จของการปฎิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์ แผนของหน่วยงานนั้นๆ และพิจารณาว่าประชาชนเป็นผู้รับบริการสำคัญ โดยสามารถกำหนดเป็น               

4 มิติ ของการประเมินผลได้ดังนี้  

มิติที่ 1 ประสิทธิผล 

เป็นการประเมินถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินการ ซึ่งเป็นการประเมินถึงผลสำเร็จของ

การดำเนินการ นั่นเอง 

มิติที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินการมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม คือ ประชาชน 

หรือผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

 

มิติที่ 3 การบริหารองค์การ 

เป็นการประเมินถึงรูปแบบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการแผน/โครงการ ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จหรือไม่ ประเด็นในการประเมิน ได้แก่ การจัดทำแผน/
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โครงการ ทีก่ารดำเนินแผน/โครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการดำเนินการกับปัญหา/

ความต้องการ เป็นต้น 

มิติที่ 4 การเรียนรู้และพัฒนา 

เป็นการประเมินว่าในการดำเนินงานนั้น ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน พัฒนาระบบการ

ดำเนินงานมากน้อยเพียงใด ประเด็นการประเมินที่สำคัญ เช่น การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ หรือปฏิบัติงานใน

แผน/โครงการ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะได้

ประยุกต์มิติ 4 มิติของ BSC มาใช้ในการศึกษาการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ได้ปรับชื ่อมิต ิให้ม ีความเหมาะสมยิ ่งขึ ้น  ได้แก่  ปรับมิต ิด ้านการเง ินเป็น “พันธกิจ”  ด้านลูกค้าเป็น 

“กลุ่มเป้าหมาย”  ด้านกระบวนการภายในเป็น “การบริหารจัดการ” และด้านการเรียนรู้และเติบโตเป็น “การ

เรียนรู้และพัฒนา” 

2.7 ทฤษฎีการปรับตัว  

2.7.1 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, 1999) 

รอยได้ให้ความหมายของมนุษย์ว่า เป็นบุคคลเดียว ครอบครัว กลุ่ม องค์กร และชุมชนเป็นระบบการ

ปรับตัวแบบองคร์วม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษย์เป็นทั้งหมดใน หนึ่งเดียวแสดงถึงพฤติกรรม

การมีความหมายของมนุษย์ มีความสามารถในการคิด มีสติ และมีความหมาย ซึ ่งจะมีการพิจารณาอย่ างมี

ประสิทธิภาพเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งแวดล้อมจะมีรูปแบบและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอก 

 ระบบการปรับตัวของบุคคลเป็นระบบเปิด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ

ส ิ ่ งแวดล้อมท ั ้ งภายในและภายนอกตลอดเวลา รอยมองว่ าบุคคลประกอบด้วยกาย จ ิต และส ังคม 

(Biopsychosocial being) มีความเป็นองค์รวม ไม่สามารถแยกจากกันได้เพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี 

นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับระดับการปรับตัว (Adaptation level) ซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าสู่ระบบการปรับตัวของบุคคล

อีกตัวหนึ่ง ระดับการปรับตัว ก็คือระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวก

ต่อสถานการณ์หนึ่ง หรือเป็นผลจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเอง ทั้งนี้ รอย ได้แบ่งระดับการปรับตัว

ออกเปน็ 3 ลักษณะได้แก่ 

 

 1) ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันได้ดี (Integrated level of adaptation) 

 หมายถึง ระดับของการปรับตัวที่โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย สามารถทํางานประสานกันได้อย่างเหมาะสม 

ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ เช่น สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ไดต้ามปกติ สามารถตอบสนองความต้องการ
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ของร่างกายได้ เมื่อมีเหตุการณ์ใด เข้ามาสามารถยอมรับได้ บุคคลมีความมั่นคงในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสมและขอความช่วยเหลือ

จากผู้อ่ืนตามความเหมาะสมเช่นกัน 

 2) ระดับการปรับตัวที่อยู่ในระยะของการชดเชย (Compensatory level of adaptation) 

 หมายถึง ระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรู้ถูกกระตุ้นการทํางานเพื่อ ที่จะให้เกิดกระบวนการปรับตัว

อย่างผสมผสาน (Integrated) 

 3) ระดับการปรับตัวที่อยู่ภาวะอันตราย/ไม่ดี (Compromised level of adaptation) 

หมายถึง ระดับการปรับตัวที่ยังไม่เพียงพอที่จะไปถึงระดับของการปรับตัวที่ผสมผสานกันได้ดีและระดับการปรับตัว

ในระยะของการชดเชยทําให้เกิดปัญหาการปรับตัวในระยะการปรับตัวที่ไม่ดีนี้ เมื่อสิ่งเร้าที่มากระทบนั้นอยู่ใน

ขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคล บุคคลจะสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าสิ่งเร้านั้นอยู่

เหนือความสามารถของบุคคลจะเกิดการปรับตัวที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคล จะมีลักษณะเฉพาะตัว และมีขอบเขตจํากัด แต่ ถ้า

หากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้ว ขอบเขตระดับความสามารถในการปรับตัวจะ

กว้างขึ้นในสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นคล้ายกันหากระดับการปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลสะท้อนกลับสู่ระดับ

การปรับตัวใหม่ เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในสมดุลได้ต่อไปเมื่อสิ่งเร้าเข้ามากระทบทําให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปรับตัวให้เขา้สู่สมดุลของระบบโดยใช้กลไกการเผชิญปัญหา (Coping mechanism) เป็นกระบวนการที่ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยที่บุคคลไม่ต้องคิด 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธีรเดช แจ่มกระจ่าง (2560) ศึกษาเรื่องบทบาทของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชน

สงวนคำหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนสงวนคำ

หนองค้างพลู เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลในการจัดการสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้ชุมชนประสบ

ความสำเร็จ คือ บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ สามัคคี และรวมไปถึงเครือข่ายจากภายนอกชุมชน

ด้วย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบทบาทของชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนสงวนคำ ประกอบด้วย            

4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผู้นำชุมชน ปัจจัยวัฒนธรรมชุมชน ปัจจัยเครือข่าย ปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งทุก

ปัจจัยล้วนมีความสำคัญในการส่งผลต่อการมีบทบาทของสมาชิกในชุมชนสงวนคำในการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่

อย่างไรก็ตามมีข้อมูลบ่งชี้ว่า ปัจจัยผู้นำชุมชนเป็นปัจจัยนำ ผู้นำชุมชนเป็นพลังสำคัญที่มีบทบาทในการนำการ

พัฒนาและปฏิรูปชุมชนไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งผู้นำชุมชนสงวนคำถือเป็นแกนนำในกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิด

ความรักในชุมชนและสามารถทำให้ชุมชนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรที่มีภายใน
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ชุมชน คนในชุมชนเกิดทัศนคติใหม่ในการร่วมกันพัฒนา พร้อมที่จะเสียสละและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน และส่วนปัจจัยอื่นๆ เป็นปัจจัยหนุน 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2553) ศึกษาเรื่องศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นการวิเคราะห์เพื ่อให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาสิ ่งแวดล้อมในพื้นที ่ในปัจจุบัน อธิบายการดำเนินงานที่            

เป็นอยู่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความเหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น มีการประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหล่านั้นใช ้กรอบแนวคิดในการประเมินโดยพิจารณาทั้ งป ัจจ ัยภายใน ได้แก่ แผนงานด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม บุคลากร และงบประมาณ และปัจจัยภายนอก ได้แก่กระบวนการมีส่วนร่วมใน

การดำเนินการด้านสิ ่งแวดล้อมกับชุมชน โดยสามารถประยกุต์  ใช ้กรอบแนวคิด ได้แก่ แนวคิดว่าด้วย                       

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดว่าด้วยทุนทางสังคม (Social Capital) และแนวคิดว่าด้วยการ

กระจายอำนาจ (Decentralization) เพ่ือจัดทำเป็นกรอบในการประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยศึกษาศักยภาพตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั้งสามรูปแบบ                

อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล(เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ครอบคลุมพ้ืนที ่เขตปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของปัจจัยภายใน อาทิ ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานด้านสิ ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในภาพรวม แม้จะไม่ได้มีคุณวุฒิที่ เกี ่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ต่างก็จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร แต่หัวขอ้ของ

การฝึกอบรมกลับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัลปัญหาที่คุ้นชิน เช่น เรื่องขยะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อ

ปัญหาท้าทายใหม่ เช่น ปัญหาเรื่องการขยะอันตรายหรือปัญหาเรื่องเสียงกลับ ไม่มีการพัฒนาบุคลากรในด้าน

ดังกล่าว ทำให้อาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนได้รับ

ความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องเสียง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไม่ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อม

บุคลากรเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว จากสภาพข้อจำกัดในด้านบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเช่นนี้ที่ส่งผลทำให้ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม มักขาดบุคลากรที่

สามารถแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้บ่อยครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องไปพ่ึงพาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ซึ่ งการขอความสนับสนุนทางด้านวิชาการจากหน่วยงาน

ภายนอกเช่นนี้อาจต้องอาศัยระยะเวลาในการประสานงานความสัมพันธ์และงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้

พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าร้อยละ 74.7 มีงบประมาณ
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ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ปริมณฑลส่วนใหญ่จัดสรรงบประมาณ

ให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่องบประมาณทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

การดำเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ ่นส่วนใหญ่

ดำเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานอื่นในฐานะผูเ้ข้าร่วมประชุมและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมดำเนินการยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อย 

           บัณฑิต พุทธโศภิษฐ์ (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสลกบาตร 

โดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) วิจ ัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Research) ซึ่งมีวิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

รูปแบบของการสำรวจ โดยการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในเทศบาลตำบลสลกบาตร 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร(ข้าราชการ) ข้าราชการ และพนักงานจ้าง รวมจำนวน 54คน 

เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดการปฎิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลสลกบาตร และ 2) คณะกรรมการชุมชุนและสมาชิกสภาเทศบาล รวมจำนวน 95คน เพ่ือประเมินผล

การปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลสลกบาตร มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเทศบาลตำบลสลก

บาตร โดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) ปีงบประมาณ 2558 ซ่ึงพบว่า โดยรวมมองเห็น

ถึงความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อยู่ในระดับมากแต่

จะมีปัญหาและอุปสรรคในด้านความเป็นไปได้ซึ่งตัวชี้วัดอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการกำหนด

ตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการนั้นตัวชี้วัดส่วนใหญ่มักจะถูกกำหนดจากหน่วยงานระดับสูง ได้แก่ กระทรวง ทบวง 

กรมซึ่งป็นต้นสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งอาจมีปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการนำไปปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบลสลกบาตร โดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) ปีงบประมาณ 2558 จาก

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3กลุ่ม ประกอบด้วยประธานกรรมการชุมชุน กรรมการชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล พบว่า 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง 3 มิติได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้านเรียนรู้และพัฒนา ยกเว้นด้าน

กระบวนการภายในผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

วรวุฒิ โรจน์อุ่นวงศ์ (2548) ศึกษาเรื่องการประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เมือง              

มาบตาพุด พบว่า 1) ด้านพันธกิจ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ด้านสิ ่งแวดล้อมมีแนวโน้มบรรลุระดับ            

ปานกลาง แต่แนวโน้มความยั่งยืนไม่ชัดเจนเนื่องจากกระบวนการทบทวนการดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรม 2) ด้าน
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตาม

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เทศบาลฯ มีความใกล้ชิดในการด ำเนินการแก้ไข

ปัญหากับประชาชนมากขึ้น 3) ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรหรือนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมมีน้อย บุคลากรที่

ดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีไม่เพียงพอรวมทั้งขาดอุปกรณ์ทันสมัยที่จะเพิ่มศักยภาพใน

การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพดีขึ ้น สำหรับงบประมาณมีเพียงพอในการที ่จะดำเนินการปี งบประมาณ                  

พ.ศ. 2548 แต่ไม่เพียงพอตามแผนพัฒนา 3 ปี 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การสร้าง

ความตระหนักและการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลฯ ยังไม่เป็น

รูปธรรมชัดเจน 

ขวัญฤดี จันทิมา และอรทัย เลียงจินดาถาวร (2557) ศึกษาเรื่องการนำนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติวิเคราะห์การจัดการขยะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนำนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการ

จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยในการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้ง

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ วิธีการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ 3 กลุ่ม ได้แก่1) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำของ อปท. 3) กลุ่มกรรมการชุมชน ส่วนข้อมูล

เชิงคุณภาพใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่มกับข้าราชการการเมืองและ

ข้าราชการประจำของ อปท. และกลุ่มกรรมการชุมชน จากทั้งสองจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า การนำนโยบายการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท. ในการจัดการขยะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดของ อปท. สภาพปัญหาของ

ท้องถิ่นและข้อจ ากัดต่างๆ อปท. ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 ไม่มีสถานที่กำจัดขยะ ใน อปท. ที่มีสถานที่ก าจัดขยะ

จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีระบบการกำจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล แม้ว่า อปท. ส่วนใหญ่เริ่มมีกิจกรรมส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดการขยะในหลายรูปแบบ แต่ยังดำเนินการจำเพาะบางชุมชน ในการนำนโยบายการ

จัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะไปปฏิบัติพบว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายได้รับการ

ประเมินในระดับสูงสุด ปัจจัยด้านสมรรถนะบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ด้านสมรรถนะองค์กร และด้านทรัพยากรในการดำเนินงานได้รับการประเมินและมีความสำคัญรองลงมาตามลำดับ 

ปัญหาและอุปสรรค ในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานใน อปท. เห็นว่าปัญหาด้านทรัพยากร และสมรรถนะองค์กรเป็น

ปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มกรรมการชุมชน เห็นว่าปัญหาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน การประชาสัมพันธ์ และสมรรถนะองค์กรในการจัดการขยะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุด 

 พัชรี สินเจริญ (2563) ศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ 
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อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิจั ยเอกสารและวิจัย

สนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

ผู ้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญและผู ้นำชุมชน ผลการวิจัยพบว่า             

1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญมีโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและดำเนินการ

เองในการเก็บขน ช่วงเวลาจัดเก็บคือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้เฉลี่ย 3.5 ตัน

ต่อวัน รวบรวมส่งกำจัดที่สถานีกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งสถานที่กำจัดเป็นแบบเทกอง         

2) ปัญหาในการจัดการขยะที่พบ ได้แก่ ประชาชนขาดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้

ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ภาชนะรองรับขยะแบบไม่มีฝาปิดทำให้เกิดความสกปรกบริเวณโดยรอบ บุคลากร

ไม่เพียงพอ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญไม่มีนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะที่จริงจัง 

3) แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะ เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมสนับสนุนการแปรรูปขยะเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย จัดหาภาชนะให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 กานดา จินดามงคล (2558) ศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ลักษณะการศึกษา

เป็นการดำเนินการเชิงสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า ทั้งหมด10 หมู่บ้าน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณสัดส่วนของจำนวนประชากรและทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ระดับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการควบคุมกิจกรรมการ

จัดการ ด้านการใช้อย่างยั่งยืน และด้านการขจัดของเสีย/มลพิษตามลำดับ ผลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนาด้าน

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของแผนและโครงการ

พัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในตำบลเหมืองง่า จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ และด้าน

การควบคุมกิจกรรมการจัดการ มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินการของแผนและ

โครงการพัฒนาด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา และด้านการรับผลประโยชน์จาก

การพัฒนาส าหรับข้อเสนอแนะควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมท ำ                 

ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนามีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้า

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เรื ่องการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัย เรื่อง การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์               

โรคระบาด covid-19  ได้กำหนดแนวคิด ในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
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3.1 แนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยประยุกต์

แนวคิด Balanced Scorecard แต่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและการ

ประเมินผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อยู่บนฐานคิดที่ว่า หน่วยงานภาครัฐมิใช่หน่วยงานแสวงหากำไร ดังนั้น

ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ คือ ผลสำเร็จของการปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผนของหน่วยงานนั้นๆ และพิจารณา

ว่าประชาชนเป็นผู้รับบริการสำคัญ โดยสามารถกำหนดเป็น 4 มิติ ของการประเมินผลได้ดังนี้ 

มิติที่ 1 ประสิทธิผล 

เป็นการประเมินถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินการ ซึ่งเป็นการประเมินถึง

ผลสำเร็จของการดำเนินการ นั่นเอง 

มิติที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด มีความ

พึงพอใจต่อการดำเนินการมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม คือ 

ประชาชน หรือผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

มิติที่ 3 การบริหารจัดการ 

เป็นการประเมินถึงรูปแบบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการแผน/โครงการ 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จหรือไม่ ประเด็นในการประเมิน ได้แก่ การจัดทำแผน/

โครงการ ที่การดำเนินแผน/โครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงการดำเนินการกับปัญหา/

ความต้องการ เป็นต้น 

มิติที่ 4 การเรียนรู้และพัฒนา 

เป็นการประเมินว่าในการดำเนินงานนั้น ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาผู้ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน พัฒนา

ระบบการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด ประเด็นการประเมินที่สำคัญ เช่น การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ หรือ

ปฏิบัติงานในแผน/โครงการ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เป็นต้น 

นอกจากนี้จะได้ศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตลอดจนปัจจัย

ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแนวคิดในภาพที่ 3.1 

                                                            

 

 

 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหาร 
- บุคลากร 
- งบประมาณที่จัดสรร 
- การจัดโครงสร้างหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบ 
- ปัจจัยอื่นๆ 

รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
1. ด้านประสิทธิผล 
- การปรับตัว  

- ผลสำเร็จ 
- ปัญหา อุปสรรค 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
- การมีส่วนร่วม 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
- ผู้รับผิดชอบ  
- นโยบาย/แผนงาน/ โครงการ 
- การจัดสรรงบประมาณ  
- การติดตามประเมินผล 
4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
- การพัฒนาบุคลากร  
- การพัฒนาปรับปรุง 

กระบวนการทำงาน  
- การปรับตัวต่อสถานการณ์                 

โรคระบาด covid-19 
 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพพ้ืนที่ 
- ความร่วมมือจาก 
  หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
- สถานการณ์โรคระบาด      
  covid-19 
- ปัจจัยอื่นๆ 
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ภาพที่ 3.1 แนวคิดในการวิจัย   

แนวทางในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2    รายละเอียดของประเด็นการประเมินการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบ Balanced Scorecard (BSC)

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 

 

มิตด้ิานประสิทธิผล 

• การปรับตัวในการจัดการสิ่งแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid – 19  

• ผลสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid – 19  
•  

 

 

 

มิตด้ิานกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

• องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 
• ผู้นำชุมชน / ประชาชนในพ้ืนท่ี 

• เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท้องถิ่นพื้นที่ 
ประเด็นการศึกษา 

• การมีส่วนร่วม 

• ความพึงพอใจของประชาน 

 
 

 
 

 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

• นโยบาย/แผนงาน/ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

• การติดตามประเมินผล 

• หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
• หลักการดำเนินการที่ดี (Good Practice) 
• หลักการปรับตัว (Adaptation) 

 
 

 

 

 

มิตด้ิานการเรียนรู้และการพัฒนา 

• การพัฒนาบุคลากร 

• การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

• การเรยีนรู้ในการการปรับตัว 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ/กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน

และประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ 1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

- ดร.ธวัช ทองโอภาส 
2. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     -    คุณสุพรรษา วิเศษสุข 
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     -    คุณกันทิมา โตสวัสดิ์ 
4. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
    -     คุณธิติ พงษ์ชุบ 

ผู้นำชุมชน/ ตัวแทนประชาชน 5 ท่าน  
 

3.2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน อันได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเกตการณ์

พื้นที่เพื่อดูการดำเนินงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนความร่วมมือของชุมชน และ

ผลสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ข้อมูลทุตยภูม ิ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานและผล

การดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้จะศึกษารวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น                  

กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เบื้องต้นในการศึกษา 
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3.2.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้ คือ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์สำหรับ

ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน

ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเด็นคำถามสำคัญๆ ดังนี้ 

1) ผลสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid-19  

3) การปรับตัวในการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid-19  

4) นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม 

5) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6) โครงการ/กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

7) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9) จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรค 

10) ความยั่งยืน 

11) การพัฒนาบุคลากร 

12) วิธีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม 

13) ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

14) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวทางวิเคราะห์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ได้แก่ ข้อมูลจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ข้อมูลจาก

การสังเกตการณ์ในพ้ืนที่และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นหลักท่ีวิเคราะห์มี 2 ประเด็นดังนี้ 

1) การวิเคราะห์การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์ 

โรคระบาด covid-19 ทำการวิเคราะห์โดย พิจารณาประเด็นการจัดการตามที่เสนอไว้โดยกรอบแนวคิด Balanced 

Scorecard (BSC) ซึ ่งพิจารณาการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการ และการเรียนรู้และพัฒนา  
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยปัจจัยภายในที่วิเคราะห์ ได้แก่ 

ผู ้บริหาร บุคลากร งบประมาณที่จัดสรร และการจัดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนปัจจัยภายนอกที่

วิเคราะห์ ได้แก่ สภาพพื้นที่ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์โรคระบาด covid-19 

เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังได้นำแนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล (Good Governance) การดำเนินการที ่ดี 

(Good Practice) และการปรับตัว (Adaptation) มาประกอบในการวิเคราะห์ด้วย 
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บทที ่4  

ผลการศึกษา 

ผู ้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ                

จังหวัดอ่างทอง และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวทางที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 3  ประกอบด้วยประเด็น

หลักๆ คือ  การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 4 มิติ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน และบทเรียนสำหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน รายละเอียดผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

4.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการ ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก และปรับเป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ

คิดเป็น 6,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญไป

ทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

• ทิศเหนือ จดตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ 

• ทิศตะวันออก จดตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ 

• ทิศใต้ จดตำบลคลองขนาด และตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ 

• ทิศตะวันตก จดตำบลหลักแก้ว และตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ 

 
ภาพ 4.1 ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลตลาดใหม่  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
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  4.1.2 เขตการปกครอง  

   องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1) หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใหม่ 

2) หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ 

3) หมู่ที่ 3 บ้านหลักขอน 

4) หมู่ที่ 4 บ้านหลักขอน 

5) หมู่ที่ 5 บ้านคลองเสาธง 

   4.1.3 ข้อมูลประชากร 

   จำนวนประชากรในตำบลตลาดใหม่ (ข้อมูล ณ ปี 2564) ประกอบด้วย จำนวนประชากรรวม 2,102 คน 

จำนวนหลังคาเรือน 758 หลังคาเรือน (สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564) 

   จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง จำนวนประชากรรวม จำนวนครัวเรือน 
1,024 1,078 2,102 758 

 

4.1.4 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลากและมีน้ำขังตลอดทั้งปี ในพื้นที่บาง

แห่ง มีคลองไหลผ่าน สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำสวน และการทำ

พืชผักสวนครัว สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทรายไม่มีภูเขาและป่าไม้ 

ลักษณะภูมิอากาศ จัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในช่วงนี้ 

และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนทำให้มีเมฆมากและ                    

ฝนตกชุกในช่วงนี้ 

ฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
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 4.1.5 สภาพเศรษฐกิจ 

1) สภาพเศรษฐกิจ 

จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว–อู่น้ำ” ที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองอยู่

ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดีในแง่ของอาหารและแรงงาน “ข้าว” เป็นผลผลิตที่สําคัญที่ส่งออกของ

จังหวัด โครงสร้างของจังหวัดอ่างทองที ่สําคัญขึ ้นอยู ่กับสาขา เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 20.06 สาขา

อุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 19.52 และสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 15.87 และสาขาอ่ืน ๆ 

มีสัดส่วนร้อยละ 44.55 อย่างไรก็ตามการที่โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของจังหวัดผูกพันอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก    

ทําให้จังหวัดอ่างทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจต่ำ 

2) การเกษตรกรรม 

จังหวัดอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 605,755 ไร่ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สําคัญของประเทศ มีพ้ืนที่ 

การเกษตร 458,698 ไร่คิดเป็นร้อยละ 76.10 ของพื้นที่ทั้งหมด พืชที่ปลูกมากอันดับแรกคือ ข้าว รองลงมา ได้แก่ 

มะม่วง อ้อย พืชผัก และกล้วยน้ำว้า ตามลําดับ 

           3) การปศุสัตว์  

การเลี้ยงสัตว์นับเป็นสาขาภาคเกษตรที่สําคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค เพื่อการใช้

งานเชิงพาณิชย์สัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทา สุกร และโคเนื้อ การผลิตด้านปศุสัตว์

มีแนวโน้มลดลง แต่ราคาผลผลิตมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เช่น โคเนื้อ และสุกร ยกเว้นไก่ไข่ นับตั้งแต่

ปลายปี 2557 ราคาไข่ไก่ตกต่ ําเนื ่องจากให้ผลผลิตมาก การบริโภคคงที ่ สําหรับผลผลิตปศุสัตว์ด้านอื ่น ๆ 

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามภาวะราคาสินค้า 

4) การประมง 

 จังหวัดอ่างทอง มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ 

เกษตรกร เป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม และเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์โดยมีรูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยงในบ่อ 

เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 

4.1.6  สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสาร 

1) การสาธารณสุขในตำบล 

 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีสถานรักษาพยาบาลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่      

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหม่ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  

2) ประปาในตำบล 

มีระบบน้ำประปาบริการทุกหมู่บ้าน 
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3) ไฟฟ้าในตำบล 

มีไฟฟ้าเข้าถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

4) การคมนาคม 

ถนนลาดยาง จำนวน 4 แห่ง ระยะทาง 13 กิโลเมตร 

ถนนคอนกรีต จำนวน 13 แห่ง ระยะทาง 16 กิโลเมตร 

ถนนลูกรัง จำนวน 9 แห่ง ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

5) การสื่อสารในตำบล 

หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง 

6) ความปลอดภัยในตำบล 

ที่พักสายตรวจตำบลตลาดใหม่  
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4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

 จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่                   

ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประกอบกับผู้แทนชุมชน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  ซึ่งได้วิเคราะห์ใน 4 

มิติตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการซึ่งประยุกต์จากเทคนิค Balanced Scorecard หลักธรรมาภิบาล หลักการ

ดำเนินการที่ดี และหลักการปรับตัวได้ดังนี้ 

4.2.1 ด้านประสิทธิผล 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะ

แบบแยกประเภท และโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ เพื่อแยกขยะตามประเภทของขยะ กำจัดขยะประจำ

ตำบลและนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตามประเภทและรวบรวมขยะ

ไว้ที่จุดรวบรวมขยะของตำบล ตำบลมีการจัดถังขยะตามประเภทขยะอย่างถูกต้องและในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งมี       

ถังขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะทั่วไป หรือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  ถังขยะมูลฝอย ขยะย่อยสลายได้                 

ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย โดยในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทางตำบลได้จัดเตรียมถังขยะ           

ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนมา สำหรับรวบรวมและจัดเก็บหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ  

มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะตามคุณสมบัติของขยะ โดยขยะทั่วไปมัดรวมถุงให้

เรียบร้อย เศษใบไม้แยกเก็บไว้สำหรับทำปุ๋ย เศษอาหารนำไปพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ในตำบลตามความเหมาะสม 

ส่วนเศษอาหารที่เหลือแยกใส่ถุงมัดอย่างหนาแน่น ขยะอันตรายแยกมัดถุงอย่างหนาแน่นและแยกสัดส่วนไว้ชัดเจน 

ขยะรีไซเคิลประเภทที่ขายได้ นำรวมไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า ส่วนขยะรีไซเคิลอื่นๆนำรวมไว้ด้วยกันมัดรวมถุงให้

เรียบร้อย  

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ธวัช ทองโอภาส) ได้กล่าวถึงการจัดการขยะ ไว้ดังนี้  

“ เดิมทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดรถขยะมาเก็บขยะตามจุดรวบรวมขยะในเวลาประมาณ 10.00 
น. ในทุกวันอังคารและวันเสาร์ แต่ปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 มีขยะของบ้านเรือนประชาชน
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา  2019 (COVID-19)          
ที ่ควบคุมการให้บริการและการไม่นั ่งรับประทานอาหารที ่ร้าน โดยให้สั ่งอาหารกลับมารับประทานที่บ้าน 
นอกจากนี้ยังรวมถึง การทีป่ระชาชนอยู่บ้านมากขึ้น เลี่ยงการเดินทาง และไปจับจ่ายสินค้าตามตลาด ซึ่งประชาชน
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ใช้วิธีสั่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยถุงพลาสติก กล่อง
พลาสติก และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม ไม้จิ้ม และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่อาจมีสารคัด
หลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติด
เชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนควรทิ้งหน้ากากอนามัย
อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยการส่งไปทำลายที่เตาเผา
อุณหภูมิสูงที่มีมาตรฐานต่อไป โดยมีการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการจัดการรวบรวมหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในสังกัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหม่  
จึงส่งผลให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มการจัดรถขยะที่มาเก็บขยะตามจุดรวบรวมขยะ ในเวลาเดิม คือ
ประมาณ 10.00 น. แต่เพิ่มจำนวนวันในการจัดเก็บ คือ จัดเก็บในทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ รวมถึง
เพ่ิมกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ”        

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการพบว่า ด้านการกำจัดขยะในตำบลถือว่าประสบความสำเร็จดี เนื่องด้วย

การที่มีประชาชนในตำบลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่ดี 

อย่างไรก็ตามการจัดการขยะของตำบลยังมีปัญหาอุปสรรค กล่าวคือ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(กันทิมา โตสวัสดิ์) ได้ให้รายละเอียด ดังนี้  

“ โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจำตำบล เป็นการจ้างเหมารายปี ในการรวบรวม และขนถ่าย
ไปยังหลุมฝังกลบ ในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่มีค่าใช้จ่าย 450,000 บาทต่อปี แต่มีการเก็บค่าบริการจัดการ
ขยะจากครัวเรือนในชุมชน ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเกิดปัญหาด้าน
งบประมาณ ” 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

จากการสัมภาษณผ์ู้แทนชุมชน พบว่า ก่อนการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและ 

จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท และโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ปัญหาที่ทางชุมชนได้รับในเรื่องขยะ คือ 

ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และไม่มีการคัดแยกขยะตามคุณสมบัติของขยะที่ต่างกัน ซึ่ง

ทำให้ปริมาณขยะในถังขยะที่มีในชุมชนล้นถังขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ และปะปนกัน ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและทัศนียภาพที่ไม่ดี  

 องค์การบริหารส่วนตำบลได้แก้ปัญหาเหล่านี้โดยจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและ 

จัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท และโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ มีการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนทำการ

แยกขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะประเภทต่างๆ และขยะรีไซเคิลที่ขายได้ให้ประชาชนเก็บไว้ขายให้
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ร้านรับซื้อของเก่า ตลอดจนการให้คำแนะนำในการปฎิบัติในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในการจัดการ

ขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย  

3) สรุปด้านประสิทธิผล 
จากการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

จากทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอนจนผู้แทนชุมชน สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลตลาดใหม่ ได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะและความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่ในเขตตำบลได้ใน
ระดับดีพอสมควร โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท และโครงการ
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ที่มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบตลอดจนความสะอาดในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
 แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ยังประสบปัญหาสำคัญในประเด็นค่าบริการจัดการ

ขยะไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณต่อเนื่องในอนาคตได้ 

 

ภาพที่ 4.3 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของตำบล 

4.2.2 ด้านกลุ่มเป้าหมาย  

4.2.2.1 การมีส่วนร่วม 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ธวัช ทองโอภาส) กล่าวว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่มีการ 
ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภท โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โครงการหน้า
บ้านน่ามอง  เพื ่อเป็นการส่งเสริมการจัดระเบียบ ความสะอาดเรียบร้อยภายในตำบล โครงการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด โครงการตลาดใหม่
สีเขียว เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ และโครงการปรับภูมิทัศน์  ” ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนประสบ

ความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจากการมีส่วนร่วม ซึ่งนับเป็นตัวกำหนดปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

ของโครงการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีการสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมประจำตำบล เป็นต้น  

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้รับความร่วมมือจะประชาชนอย่างดีในโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การจัดฝึกอบรมกิจกรรมประหยัดพลังงานฟ้าในครัวเรือน 

กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนสายต่างๆ อาทิ วัด โรงเรียน และที่สาธารณะ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์ธรรมชาติ และมีส่วนช่วยในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิธีหนึ่ง 

ตลอดจนกิจกรรมทีม่ีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ไม่ให้รกร้าง กำจัดวัชพืชในคู คลอง ให้แลดูสวยงาม  

4.2.2.2 ความพึงพอใจของประชาชน 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ยึดหลักแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการนำ

ชุมชนมาเป็นหลักปฏิบัติงานโดยสร้างให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม 

และร่วมติดตามประเมินผล จนเกิดอุดมการณ์ร่วมกันว่าตนเป็นเจ้าของชุมชน ทำงานเพ่ือชุมชน ซ่ึงทำให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจอย่างมาก ปฏิบัติตามนโยบายของตำบลเป็นอย่างดี และคนในชุมชนมีความพอใจที่ได้อยู ่ใน

สภาพแวดล้อมที่ด ี

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

ประชาชนเห็นว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่าง

มาก มีการดำเนินงานที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นเครือข่ายคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือ

อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรณรงค์ส่งเสริมคัดแยกขยะ ที่ช่วยทำให้พ้ืนที่ในตำบลมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด น่าอยู่อาศัย  
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ภาพที่ 4.4 การสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชน 

4.2.2.3 สรุปด้านกลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้น ำชุมชน ประชาชน นักเรียน 

และสถานศึกษา ในโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนที่สภาพแวดล้อมในชุมชน ภายใต้

การดำเนินงานที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของทุกๆ 

โครงการ นำมาซึ่งความพึงพอใจของทุกฝ่าย และผลสำเร็จที่ดีของการทำงาน 

     4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

4.2.3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ธิติ พงษ์ชุบ) กล่าวว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีโครงสร้างการ 
บริหารของเทศบาลที่ชัดเจน โดยมีกองที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมหลายกอง กองที่รับผิดชอบงานด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ สำนักปลัด งานนโยบายและแผน กองสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองช่าง งานผังเมือง และงานประสานสาธารณูปโภค ”  

4.2.3.2 นโยบาย/แผน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

 นโยบาย/แผน/โครงการด้านสิ ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ประกอบด้วย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

1. แผนงานการสร้างจิตสำนึกและควาตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างประหยัด 
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• โครงการตลาดใหม่สีเขียว เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ 

2. แผนงานการป้องกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท 

• โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 

• โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

• โครงการหน้าบ้านน่ามอง 

4.2.3.3 การจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 

 ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 670,000 บาท และคิดเป็นประมาณ 319 บาทต่อประชากร 1 คน (ประชากรในตำบล 2,102 คน) 

3.4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ธิติ พงษ์ชุบ) ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

 “ การดำเนินงานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีการติดตามประเมินผลโดยได้เปิดโอกาส 
ให้ทางชุมชน เข้าประชุมร่วมกับทางตำบล โดยอาจจะมาร่วมประชุมโดยตรง หรือผ่านคณะกรรมการชุมชน หรือ
ประธานชุมชนมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการของ
ชุมชน ” 

 2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

มีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการจัดให้มีส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆจากทางตำบลและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีการ 

พบปะกันทุกวันศุกร์ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น พิจารณาความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และแนวทางการ

ดำเนินงานต่อไป 

 4.2.3.4 สรุปด้านการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงคือ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ โดยมีสำนักปลัด งานนโยบายและแผน กองสวัสดิการสังคม งาน

สาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมและงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน กองช่าง งานผังเมือง และงานประสาน

สาธารณูปโภค  เป็นผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติ นอกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ด้าน

ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ย ั ่ งย ืน  ท ี ่ประกอบด ้วยโครงการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมต ่างๆแล้ว                              

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ยังตะหนักและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์องค์การบริหาร

ส่วนตำบลตลาดใหม่ “เกษตรปลอดสารพิษ ปลูกจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริ สดุดีวีรชนแขวงเมือง
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วิเศษไชยชาญ สืบสานงานศิลปวัฒนธรรม นำหลักธรรมาภิบาล บริหารด้านการศึกษา ประชาปลอดภัย อนามัย
สมบูรณ์ ” และมีพันธกิจ ดังนี้  

• ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ 

• ส่งเสริมและป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยประชาชน 

• จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน 

• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  

• จัดให้มีและบำรุงรักษา ปรับปรุงคันคูน้ำ ระดับแปลงนา 

• จัดให้มีและบำรุงรักษาสนามกีฬา สวนสุขภาพหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีมาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน 

• ส่งเสริมศิลปวัฒณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

• สร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4.2.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.2.4.1 การเรียนรู้และการพัฒนา 

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม มีการประสานงานกัน 

ระหว่างหน่วยงาน เพราะในแต่ละโครงการประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย จึงต้องอาศัยความร่วมมือกัน      

ในการจัดการขยะในตำบล ตั้งแต่การรวบรวมขยะ การขนถ่ายขยะ สู่การจัดการตามหลักสุขาภิบาล มีการจัดจ้าง   

หน่วยงานภายนอกในการดำเนินงาน และสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ มีการเข้าร่วมประชุมการมี

คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนศึกษา

หาความรู้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สื ่อสารงานอย่างชัดเจนและ

ครอบคลุม และใกล้ชิดกับประชาชนเสมือนคนในครอบครัว โดยมีคำขวัญพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล           

“มีจิตสาธารณะ เต็มใจบริการ พัฒนางาน เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน ” นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ จากการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก          

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน อาทิ การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมัก  

การปรับตัวต่อสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์สม่ำเสมอ ซึ่งนับว่าเป็นช่องทาง             

สำคัญหากทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนของชุมชนและประชาชน 
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 4.2.4.2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

 1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประกอบด้วย 

1. แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• โครงการจัดประชาคมตำบลแบบบูรณาการ 

• โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 

2. แผนงานการพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กร 

• โครงการจัดอบรมผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

• โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน พร้อมทั ้งเผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้

ประชาชนทราบ 

• โครงการลดขั้นตอนในการให้บริการตามมาตรฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

• โครงการอบรมสัมมนาในการจัดการบริการสาธารณะที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ป้องกันปราบปรามทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  

ลูกจ้างและพนักงาน  

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีแนวทางในการก่อสร้าง ปรับปรุง 

บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ซึ่งตำบลได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปี 2564 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่มีบริการประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจน 

ข้อเสนอแนะ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เว็บไซต์ประจำตำบล หรือผู้นำชุมชน เพื่อให้ทาง

ตำบลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการในส่วนของการสร้างช่องทางการมี

ส่วนร่วมของสาธารณะ และนับว่าเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของตำบลให้ดียิ่งๆข้ึนไป 

4.2.4.3 การเรียนรู้ในด้านการปรับตัว  

1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบล 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid -19 ส่งให้ผลเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่าง อาทิ สุขภาพ

อนามัยของประชาชน เศรษฐกิจชะลอตัว วิถีชีวิตแบบ New - normal ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
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จากมาตรการควบคุมโรคระบาด ที่มีการไม่ให้บริการและการนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน โดยให้สั่งอาหารกลับมา

รับประทานที่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึง การที่ประชาชนอยู่บ้านมากข้ึน เลี่ยงการเดินทาง และไปจับจ่ายสินค้าตาม

ตลาด ซึ่งประชาชนใช้วิธีสั ่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี ่เพิ ่มขึ้น อาทิ 

ถุงพลาสติก ถาด/กล่องอาหาร ฝาขวด ช้อน/ส้อม/มีดพลาสติก ขวดพลาสติก แก้วพลาสติก ซึ่งทางองค์การบริหาร

ส่วนตำบลได้มีการเตรียมความพร้อม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (สุพรรษา วิเศษสุข) ได้ให้รายละเอียด

ดังนี้ “ มีการเพิ่มจำนวนวันในการจัดเก็บ คือ จัดเก็บในทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ จากเดิมจัดเก็บใน
ทุกวันอังคารและวันเสาร์ และส่งเสริม เน้นย้ำประชานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนําขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะท่ีต้องกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด รวบรวมขยะท่ีรีไซเคิลได้ส่งต่อสู่กระบวนการ
รีไซเคิล ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นำไปกําจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เพิ่มกระบวนการจัดการขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วร่วมกับทีมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตลาดใหม่ มีการรวบรวมนโยบายที่เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โรคระบาด จัดรวมข้อมูลบทความ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ การจัดอบรมต่างๆแก่บุคลากรในตำบลในรูปแบบออนไลน์ มีการ
ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านพักอาศัยของประชาชนในตำบล สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ พร้อมมีการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิชาการสาธารณสุข ตลอดจนจัดทำจดหมายข่าวเพ่ืออัพเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid -19 ส่งผลให้วิถีชีวิตต่างๆเปลี่ยนรูปแบบไป ลดการพบปะ การรวมกลุ่ม                   

ประชาชนมีการปรับตัวตามมาตรป้องกันโรคระบาด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง 

การใช้ชีวิตในชุมชน การไปตลาด การอุปโภคบริโภค ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ

ภาพที่ 4.5 การสัมภาษณ์นักวิชาการสาธารณสุขและศึกษาการดำเนินการของตำบล 
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ของตนเองมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือ ขยะที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใส่อาหาร โดยเฉพาะขยะ

ประเภทพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งทางตำบลก็ได้มีการจัดการที่ค่อนข้างดีทั้งมาตรการในการป้องกันโรคระบาดและ

แนวทางการจัดการขยะที่เพ่ิมข้ึนกว่าปกติ 

 4.2.4.4 บทสรุปด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน และทุกวันนี้ต้องทำงานรับมือกับ

การแพร่ระบาดของ Covid -19 อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยจากการระบาดของ Covid-19 

หลักการสำคัญในการพัฒนา คือ การเน้นย้ำถึงคุณค่าสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นก็คือเรื่องของการ

เป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน และการพยายามเข้าใจว่าวิกฤตในรอบนี้ไม่ใช่เรื่องของวิกฤตสุขภาวะเท่านั้น แต่เป็น

วิกฤตที่ทับซ้อนไปในหลายมิติ โดยทางตำบลมีการเร่งสร้างความตระหนักและกระตุ้นมาตรการสวมหน้ากาก            

การล้างมือ และเว้นระยะห่าง ตลอดจนการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดำเนินงาน  

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบล ผลจากการสัมภาษณ์

ผู้แทนชุมชน สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานซึ่งทำการวิเคราะห์แยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ได้ดังนี้  
ตารางที่ 4.1 แสดงปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการดำเนินงาน 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
ผู้บริหาร     ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ 

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นแบบอย่างที่ดี
ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้าง
ประโยชน์ให้ประชาชน ปฎิบัติงาน ลง
พื้นที่และดูแลคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ  
     มีการทบทวนวน และติดตามผลการ
ดำเนินงานอยู่ตลอด ซึ่งทำให้สามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องจากการดำเนินงานและ
นำไปสู ่การปรับปรุงการทำงานได้เป็น
อย่างดี 

 

บุคลากร     บุ ค ล า ก ร ม ี ค ว า ม มุ่ ง ม ั ่ น ใ น ก า ร
ปฏิบัต ิงานเพื ่อให้ล ุล ่วงภารกิจที่ทาง
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ตำบลได้มอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี และ
มีความสามัคคีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้
สิ ่งใหม่ๆอยู่เสมอ และเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ได ้ร ับผลการประเมินอย ู ่ ใน
ระดับสูงมาก            
    มีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถดา้น
สิ่งแวดล้อมโดยตรงในการปฎิบัติงานและ
มีการร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการทำงาน 

งบประมาณ  มีงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 
670 ,000 บาท ซ ึ ่ งค ิดเป ็นส ัดส ่วน           
ประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้ในการบริหารตำบลตลาด
ใหม่ (งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ คือ 14,028,280 บาท) 
นับได้ว่ามีงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับค่อนข้างน้อย 

การจัด 
โครงสร้าง 

หน้าที ่
รับผิดชอบ 

การจัดโครงสร้างหน้าที่มีความชัดเจน  
โดยมีผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

1. สำนักปลัด  
- งานนโยบายและแผน  

2. กองสวัสดิการสังคม 
- ง า น ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม  
- งานสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน 
3. กองช่าง 
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- งานผังเมือง  
- งานประสานสาธารณูปโภค 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงาน 

ปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
สภาพพื้นที ่    ต ำ บ ล ต ล า ด ใ ห ม่ ส ภ า พ พ ื ้ น ที่                          

ที ่เอื ้ออำนวยในด้านโครงสร้างพื ้นฐาน 
อาทิ การคมนาคม ระบบประปา ไฟฟ้า 
สาธารณ ูปโภคท ี ่ ด ี  ตลอดจนระบบ
สาธารณส ุข ม ี โรงพยาบาลส ่ ง เสริม
ส ุ ขภ าพตำบลตล าด ใหม ่ ใ นพ ื ้ น ที่                         
มีบุคลากรที ่มีความรู ้ความชำนาญด้าน  
สาธารณสุข ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพอนามัยที่ด ี

     ตำบลตลาดใหม่มีข้อจำกัดในเรื่อง
ของพื้นที่ในการการจัดการฝังกลบขยะ 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการ
จ้างเหมาบริการจัดการขยะภายใน
ตำบล เพื ่อส่งออกไปกำจัดที ่หลุมฝัง
กลบในพ้ืนที่อ่ืน  

ความร่วมมือ 
ของชุมชน 

     ชุ ม ช น แ ล ะ ป ระ ช า ช น เป็ น 
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่ตำบล
ได้มาดำเน ินโครงการต่างๆ จากการ
ดำเน ินงานที ่ผ ่านมา ช ุมชนให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างด ี

 

ความร่วมมือ 
จากหน่วยงาน 

ต่างๆ 

   ม ี ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  ภ า ค เ อ ก ช น 
สถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ 
แนวทางการปฎิบัติงานในแขนงต่างๆ  
    อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและมอบรางวัล
เกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับตำบล ซึ่ง
ทำให้ชุมชนเกิดขวัญกำลังใจและพร้อมพัฒนา
อยูเ่สมอ 

 

สถานการณ ์
โรคระบาด 

โคโรนาไวรสั 
2019 

       มีมาตรการควบคุมการให้บริการ
และการไม่นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน 
นอกจากนี้ยังรวมถึง การที่ประชาชน
อยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งประชาชนใช้วิธีสั่ง
อาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้
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ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ใช ้ครั้ง
เดียวทิ้ง และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ที ่อาจมีสารคัดหลั ่ง ปนเปื ้อนอยู ่ ซึ่ง
อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถ
แพร่เชื้อโรคได้ 

 

4.4 แนวทางในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาด  

     โคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญมากใน

สถานการณ์เช่นนี้  ที่จะช่วยดูแลสุขภาพประชาชนและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานประกอบการและกิจการ สถานบริการ สถานที่สาธารณะในชุมชน การจัดการขยะที่มี

ปริมาณมากขึ ้น รวมถึงการให้ความรู ้และการดูแลประชาชนในพื้นที ่ เพื ่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ                

Covid -19 และสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ถือว่ามีการปรับตัวในการดำเนินงานในการจัดการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคระบาดเป็นอย่างดี  

1) ผู้บริหารและคณะทำงาน 

ในการที่จะเข้าถึงใจของประชาชนนั้นผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญต่อการ 

พัฒนาท้องถิ่น และสังคมควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ท้องถิ่นมีสภาพที่ดี              

เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะนำมาสู่สังคมที่เป็นสุข พร้อมทั้งคณะทำงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือประชาชนเป็นมี

ความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทเวลาและทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน

และชุมชนอย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควบคุม กำกับ ดูแลสุขลักษณะสถานประกอบการและกิจการในพ้ืนที่ตำบล ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการควบคุม กำกับ การดูแลรักษาความสะอาด

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค จัดเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองสำหรับ
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ผู้ประกอบการ และผู้มารับบริการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่มีการควบคุม กำกับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน สถานที่แออัด 

อาทิ ศาสนสถาน สถานีขนส่งโดยสาร ตลาด เป็นต้น  ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการต้องจัดจุดล้างมือด้วย

น้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง มีการจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่อย่าง

ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง อาทิ จุดให้บริการน้ำดื่มในสถานที่สาธารณะ โต๊ะ เก้าอี้ และห้องน้ำ

สาธารณะ เป็นต้น 

 จากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ควบคุมการ

ให้บริการและการไม่นั่งรับประทานอาหารที่ร้าน โดยให้สั่งอาหารกลับมารับประทานที่บ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึง 

การที่ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้น เลี่ยงการเดินทาง และไปจับจ่ายสินค้าตามตลาด ซึ่งประชาชนใช้วิธีสั่งอาหารให้

พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพ่ิมขึ้น รวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยที่ใช้

ในชีวิตประจำวัน ที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งและนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพอนามัยได้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีแนวทางในการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

(1) มาตรการต้นทาง  

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ต้องคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม และการ 

กำจัด กรณีขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เน้นย้ำประชานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนําขยะ

พลาสติกที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะที่ต้องกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด รวบรวมขยะที่รีไซเคิลได้

เตรียมส่งต่อสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ เตรียมนำไปกําจัดขยะอย่างถูกต้อง กรณีมูลฝอยที่

ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง อาท ิหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ต้องใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงขยะใบแรกท่ีบรรจุ

มูลฝอยแล้วให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น และซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุง

ให้แน่น และจัดเก็บรวบรวมแยกไว้เพื่อเตรียมนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยการส่งไปทำลายที่เตาเผา

อุณหภูมิสูงที่มีมาตรฐานต่อไป  

(2) มาตรการกลางทาง 

ทางตำบลมีการจัดจุดรวบรวมมูลฝอยตามประเภทขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย

พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและท่ัวถึง นอกจากนี้มีการจัดถังขยะมูลฝอยติดเชื้อไว้ที่สถานที่รวบรวม

ขยะ ซึ่งแยกจากจุดรวบรวมมูลฝอยประเภทอื่นๆข้างต้น เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ และจัด

ให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ

ร ่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื ้อนและรองเท้าบูทพื ้นยาง                        
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ขณะปฏิบัติงาน รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่ขณะปฎิบัติงานเมื่อปฎิบัติงานเสร็จ 

และฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน 

(3) มาตรการปลายทาง 

สำหรับขยะทั่วไป ทางตำบลมีการจ้างเหมาบริการสำหรับเก็บจากจุดรวบรวม และขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัด

ขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีการกำหนดเพิ่มวันในการรวบรวมขยะจากจุดรวบรวมและขนถ่ายขยะ

ไปยังสถานที่กำจัดขยะ จากเดิมท่ีมีการรวบรวมขยะเพ่ือขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัดขยะ ในทุกวันอังคารและวันเสาร์ 

แต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลให้มีขยะปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น ได้มีการเพิ่มการรวบรวมขยะเป็นใน ทุกวัน

อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ส่วนการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชนมีการปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ

กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมมูลขยะฝอยติดเชื้อในชุมชนมาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลตลาดใหม่ (รพ.สต.) เพ่ือรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

3) การให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้ง 

ทรัพยากรที่เป็นงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรในการสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งขีดความสามารถของตำบลเพ่ือการดำเนินงานที่ดี่ยิ่งๆขึ้นไป 

     4) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
      ประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางตำบลเน้นย้ำถึงคุณค่าสำคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั่นก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม และร่วมติดตามประเมินผล จนเกิดอุดมการณ์
ร่วมกันว่าตนเป็นเจ้าของชุมชน ทำงานเพื ่อชุมชนเป็นแนวคิดที ่มุ ่งทำงานกับชุมชน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ประชาชน แสดงความคิดเห็นความ ความต้องการ ในปัญหาหรือต้องการของชุมชน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.6 การสัมภาษณต์ัวแทนประชาชน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์โรค

ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในชุมชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลสำเร็จในการ

จัดการสิ ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดในการ

ดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทน

ชุมชน ตลอดจนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วน คือ 1) ภาพรวมการจัดการ

สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 3) บทเรียนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

5.1 ภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามมิติ 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล    

ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

 

มิติของการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 
1. ด้านประสิทธิผล • การจัดการขยะประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง 

• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการแยกขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยก
ประเภท ทางตำบลมีการปรับตัวโดย  

• เน้นย้ำประชานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนําขยะพลาสติกที่
เกิดขึ้นในปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะที่ต้องกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด รวบรวมขยะที่รี
ไซเคิลได้เตรียมส่งต่อสู่กระบวนการรีไซเคิล ในส่วนขยะมูลฝอยติดเชื้อ
รวบรวมมูลขยะฝอยติดเชื้อในชุมชนมาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลตลาดใหม่ (รพ.สต.) เพ่ือรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

• โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ทางตำบลมีการปรับตัวโดยเพ่ิม
จำนวนการรวบรวมขนถ ่ายขยะ ในช ่วงสถานการณ์โรคระบาด                   
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)  
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มิติของการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 
2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

2.1 การมีส่วนร่วม  
• โครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทางตำบลมีการสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน ผ่านสื ่อประชาสัมพันธ์ต ่างๆ อาทิ เส ียงตามสาย                 
สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุมประจำตำบล เป็นต้น 

2.2 ความพึงพอใจ  • ประชาชนเห็นว่าการดำเนินงานของทางตำบล ให้ประโยชน์แก่คนใน
ชุมชนอย่างมาก มีการดำเนินงานที ่ใช ้ช ุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี
หน่วยงานอื่นๆ เป็นเครือข่ายคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำหรืออำนวย
ความสะดวกต่างๆ  

3. ด้านการบริหาร
จัดการ 

3.1 ผู้รับผิดชอบงาน                 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• กองที่รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง ได้แก่  
- สำนักปลัด งานนโยบายและแผน  
- กองสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมและงาน

สวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
- กองช่าง งานผังเมือง และงานประสานสาธารณูปโภค 

3.2 นโยบาย/แผน/โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• มีวิสัยทัศน์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม  
• มีพันธกิจในการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ตลอดจนสุขภาพอนามัย 
• มียุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

3.3 การจ ัดสรรงบประมาณ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• จัดสรรงบประมาณด้านสิ ่งแวดล้อม สัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

3.4 การติดตามประเมินผล • มีการติดตามประเมินผลโดยได้เปิดโอกาสให้ทางชุมชน เข้าประชุมร่วมกับ
ทางตำบล โดยอาจจะมาร่วมประชุมโดยตรง หรือผ่านคณะกรรมการ
ชุมชน หรือประธานชุมชนมาเพื ่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการของชุมชน 

• มีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เป็นศูนย์กลางในการร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น 
พิจารณาความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่างๆ 

• มีศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนปัญหา ณ ที่ตั ้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เว็บไซต์ตำบลตลาดใหม่ หรือผู้นำชุมชน 
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74 
 

มิติของการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

4. ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา 
4.1การพัฒนาบุคลากร 

• สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 
ตลอดจนศึกษาหาความร ู ้ด ้วยตนเองจากอินเทอร์เน ็ตเพื ่อพัฒนา
กระบวนการทำงานที่ดียิ่งขึ้น 

• คำขวัญพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล “มีจิตสาธารณะ เต็มใจบริการ 
พัฒนางาน เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน ” 

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก 

4.2 ก า ร พ ั ฒ น า ป ร ั บ ป รุ ง
กระบวนการทำงาน 

• การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

• มีบริการประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ทางตำบลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการ
พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของตำบลให้ดียิ่งๆข้ึนไป 

4.3 การเร ียนร ู ้ ในด ้านการ
ปรับตัว 

• มีการรวบรวมนโยบายที่เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โรคระบาด จัดรวม
ข้อมูลบทความ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ การจัด
อบรมต่างๆแก่บุคลากรในตำบลในรูปแบบออนไลน์  

• มีการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านพักอาศัยของประชาชนใน
ตำบล สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ การจัดการขยะ พร้อมมีการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากนักวิชาการสาธารณสุข ตลอดจนจัดทำจดหมายข่าวเพ่ือ
อัพเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

 

5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ถึงปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยปัจจัย

ภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในประกอบด้วย จุดแข็ง และจุดอ่อน ส่วนปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

โอกาส และข้อจำกัด ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
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1) ปัจจัยภายใน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในประกอบด้วยการพิจารณาปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร งบประมาณ การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ 

2) ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ 

ความร่วมมือของชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจัยอื่นๆ (สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
ผู ้บร ิหาร ผู ้บริหารมีความมุ ่งมั ่น ทุ ่มเท เสียสละ           
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดจนให้
ความสำคัญกับการสร ้างประโยชน์ให ้ประชาชน 
ปฎิบัติงาน ลงพ้ืนที่และดูแลคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด 
สม่ำเสมอ 
บุคลากร บุคลากรมีความมุ ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ลุล่วงภารกิจที่ทางตำบลได้มอบหมายให้ได้เป็น
อย่างดี และมีความสามัคคีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้ 
สิ ่งใหม่ๆอยู ่ เสมอ และเข้าร ่วมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับผลการประเมินอยู่
ในระดับสูงมาก และมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงในการปฎิบัติงานและมีการ
ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่
ดีในการทำงาน 
การจัดโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบ 
ก า ร จ ั ด โ ค ร ง ส ร ้ า ง ห น ้ า ที่  ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น                          
โดยมีผู ้รับผิดชอบในการปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
หลายฝ ่ายตามอำนาจหน ้าท ี ่ และความชำนาญ               
ในสายงาน เพ่ือผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 

• สำนักปลัด  
- งานนโยบายและแผน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
งบประมาณ มีงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน  
670,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 
ของงบประมาณท้ังหมดที่ใช้ในการบริหารตำบลตลาด 
ใหม่  (งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
คือ 14,028,280 บาท) นับได้ว่ามีงบประมาณด้าน
สิ่งแวดล้อม ในระดับค่อนข้างน้อย 
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• กองสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

• กองช่าง 
- งานผังเมือง  
- งานประสานสาธารณูปโภค   

โอกาส (Opportunities) 
สภาพพื้นที ่ตำบลตลาดใหม่มีสภาพพ้ืนที่ที่เอ้ืออำนวย
ในด้านโครงสร้างพื ้นฐานอาทิ การคมนาคม ระบบ
ประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภคที ่ด ี ตลอดจนระบบ
สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตลาด
ใหม่ในพื้นที่ มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้าน 
สาธารณสุข ที ่ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื ่องสุขภาพ
อนามัยที่ด ี
ความร่วมมือของชุมชน ชุมชนและประชาชนเป็น              
ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่ตำบลได้มาดำเนิน
โครงการต่างๆ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาชุมชนให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา                   
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ แนวทางการปฎิบัติงาน  
ในแขนงต่างๆ  

ข้อจำกัด (Threats) 
สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรสั 2019 
มีมาตรการควบคุมการให ้บร ิการและการไม ่นั่ ง
รับประทานอาหารที่ร้าน นอกจากนี้ยังรวมถึง การที่
ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้น ซึ่งประชาชนใช้วิธีสั่งอาหาร 
ให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้ปริมาณขยะจากบริการ
ฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ใช้
ครั้งเดียวทิ้ง และหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่อาจมีสาร
คัดหลั ่งปนเปื ้อนอยู ่ซ ึ ่งอาจมีเชื ้อโรคติดอยู ่ ดังนั้น
หน้ากากอนามัยที ่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื ้อที่
สามารถแพร่เชื้อโรคได้ 

 

5.3  อภิปรายผลการศึกษาและบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5.3.1 บทเรียนแห่งความสำเร็จ 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณา 4 มิติ ของ 

การบริหารจัดการ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถอภิปรายผลและได้ข้อสรุปเป็นบทเรียนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

ดังนี้  
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1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

ในการที่จะเข้าถึงใจของประชาชนนั้นผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญต่อการ 

พัฒนาท้องถิ่นและสังคมควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ท้องถิ่นมีสภาพที่ดี                  
เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะนำมาสู่สังคมที่เป็นสุข พร้อมทั้งคณะทำงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพ่ือประชาชนเป็นมี
ความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทเวลาและทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน
และชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ ธีรเดช แจ่มกระจ่าง (2560) ซึ่งศึกษาเรื่องบทบาทของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาชุมชนสงวนคำหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยผู้นำชุมชนเป็นปัจจัย
นำที่ส่งผลต่อการมีบทบาทของชุมชน ผู้นำชุมชนเป็นพลังสำคัญที่มีบทบาทในการนำการพัฒนาและปฏิรูปชุมชน
ไปสู่ความสำเร็จ  

2) ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้การด ำเนินงาน

สำเร็จ โดยการจัดโครงสร้างการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หากบุคลากรมีจำนวนจำกัดต้อง

มีวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และถ้าบุคลากรขาดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีการพัฒนาส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้ มีนโยบาย/แผน/โครงการที่ชัดเจนและดำเนินงานตามแผนงาน มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลความสำเร็จ ไม่ละเลยข้อบกพร่อง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ภายใต้ธรรมาภิบาล โดยมีหลัก

สำคัญในการบริหารจัดการให้ผลการดำเนินงานสำเร็จ ด้วยการจัดการองค์กร การมีบทบาท หน้าที่ เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน รูปแบบองค์กรเน้นให้เกิดความรับผิดชอบสูง ตลอดจนการกระจายความรับผิดชอบ (ชัย

อนันต์ สมุทรวาณิช และคณะ, 2544) 

3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน                                

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2550) กล่าวว่า “จุดหลักของการสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การสร้าง 

ประชาธิปไตยท้องถิ่น….เราต้องเน้นการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบโดยตรงมากที่สุด ”  

ดังเช่นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่มีหลักการสำคัญในการพัฒนา คือ การเน้นย้ำถึงคุณค่าสำคัญของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน  ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมี

ส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม และร่วมติดตามประเมินผล จนเกิดอุดมการณ์ร่ วมกันว่าตนเป็นเจ้าของ

ชุมชน ทำงานเพ่ือชุมชน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย สอดคล้องตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน ที่มีแนวทาง

ในการปฎิบัติ ได้แก่  (1) ด้านระเบียบกฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที่ 

พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกจากพ้ืนฐานประชาธิปไตย และปลูกฝังประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครัวเรือนให้กับประชาชน 

(2) การตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็ว ทันเวลา และตรงจุด มีความความจริงใจ
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ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่าง

กว้างขวาง  

4) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ดังเช่นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  ที่ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ

ด้วยตนเอง เยี่ยมเยียนคนในชุมชน แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างทันท่วงที ตลอดจน

เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นอิระ พร้อมน้อมรับคำติชม และปรับปรุงพัฒนาการ

ทำงานหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับ เชาวฤทธิ์ สาสาย (2545) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการเมืองที่ดนีั้น

ฝ่ายบริหารต้องทำงานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นกันและกัน ถือนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติในแนวเดียวกัน สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลงมาทำงานอย่าง

ใกล้ชิดกับปัญหา มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยิ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมองเห็น ยิ่งเข้าใจว่าอะไรจะแก้ได้ อะไรแก้ไม่ได้ และต้องทำอย่างไร อะไรต้องพยายามที่จะศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมในมิติการบริหารจัดการเมืองมีกระบวนการผลิต ทั้งในเชิงแผนงาน นโยบาย เครื่องมือการบริหารออกมา

มากมาย ที่สำคัญสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาค้นหาความรู้ใหม่ และมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย 

5.3.2 บทเรียนด้านปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1) งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรด้านการเงินมีส่วนสำคัญในการบริหาร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จหรือ

การมีเกิดขึ้นในหลายๆสิ่ง ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนา (ถนัด เดชทรัพย์, 2550) ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งนับว่ามีปจัจัย

ด้านงบประมาณที่ค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานยังไม่มีปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นในการบริหาร 

เนื ่องจากประชากรในตำบลมีจำนวนไม่มากนัก ส่งผลให้เกิดการจัดการได้และสามารถควบคุมได้ แต่ใน

ขณะเดียวกัน มีความน่ากังวล ที่หากในอนาคตมีเหตุหรือปัจจัยใดที่ไม่เอื้ออำนวยหรืออยู่นอกเหนือการควบคุม 

อาจส่งผลให้แก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีและอาจนำมาซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการ

ดำเนินการ   
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  

1) ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เอื้ออำนวยต่อความความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของตำบล อาทิ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและบุคลากร การบริหารจัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การเปิดโอกาสให้ทางชุมชนเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการ
ของชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการติดตามประเมินผล 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

2) ในส่วนประเด็นที่อาจดำเนินการได้ไม่ดีมากนัก ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง นั่นคือ ด้านงบประมาณ 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและพอเพียง เนื่องจากทรัพยากร
ด้านงบประมาณเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประสบผลสําเร็จ ก่อให้เกิด
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือ เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้
ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณในด้านนี้ไม่น้อยกว่าด้านอ่ืนๆหรืออาจเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด ด้วยกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการเร่งแก้ไขมากที่สุดก่อนรวมทั้งความต้องการ
ที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก่อนเช่นกัน จึงจะทําให้การดําเนินการประสบความสําเร็จและครอบคลุมพื้นที่ที่
รับผิดชอบได้ท่ัวถึง 

5.4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

1) ควรนำแนวทางขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลตลาดใหม่ไปปร ับใช้ตามความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อาจดำเนินงานแบบบูรณาการแต่ละท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด

การดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกันได้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกลางควรสนุบสนุนองค์

ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุน

งบประมาณให้เพียงพอต่อความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นในการดำเนินงาน 

5.4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของการบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อร่วมบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป ตลอดจนในแง่ของการนำเอา

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้เพ่ือการดำเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น   

ผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด แสดงได้ดังภาพที่ 5.1 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 
• สภาพพ้ืนที่เอ้ือต่อการดำเนินงาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
• ไดค้วามร่วมมือของชุมชนเป็นอย่างดี 

• ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเอื้ออำนวย 
ในการทำงาน 

อุปสรรค 
• สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 

ประสิทธิผล 
• การจัดการขยะประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง 
• มีการปรับตัวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วง

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

กลุ่มเป้าหมาย 
• โครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วน

ประสบความสำเร็จซึ่งมาจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน 

• ประชาชนมีความพึงพอใจ  
 การบริหารจัดการ 

• การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในตำบล
มีการจัดสรรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

• ตำบลมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

• มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาหรือความต้องการต่างๆ 

•  

การเรียนรู้และการพัฒนา 
• สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่

ในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆและขีด

ความสามารถในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

• พร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ นำพา

คนในช ุมชนหล ีกหน ีจากว ิกฤตต ่างๆ 

ตลอดจนติดตามข่าวสารตลอดเวลา เพ่ือ

รับมือทุกการเปลี่ยนแปลง 

 ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

• ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล เป็นแบบอย่างที่ดี 
• บุคลากร บุคลากรมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน มีความสามัคคี 

และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ตลอดจนได้รับประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผลการประเมินใน

ระดับสูงมาก 

• มีการจัดโครงสร้างหน้าที่ ทีม่ีความชัดเจน                           

จุดอ่อน 
• งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม                  

ที่ค่อนข้างน้อย 

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมผลการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  

 

 

 

แบบสัมภาษณ ์
การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด                              

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

คำชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการปรับตัวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในความสำเร็จ ตลอดจนปัญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป หรือข้อมูลส่วนบคุคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตำแหน่ง / หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ให้สัมภาษณ์………………………………………………………….   เวลา…………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   

2.1 โครงการหรือกิจกรรมด้านสิ ่งแวดล้อมของตำบลตลาดใหม่มีอะไรบ้าง มีการดำเนินงานรูปแบบใด 

ตลอดจนผลสำเร็จ/อุปสรรคอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

เลขที่แบบสัมภาษณ์…………. 
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2.2 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลตลาดใหม่ มีการจัดการหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร และมีการ

ประสานงานกันในลักษณะใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลตลาดใหม่ มีการใช้งบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ 

สภาพพ้ืนที่ในการทำงานมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.4 มีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือไม่อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 ท่านมีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อย่างไรบ้างเพ่ือให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความร่วมมือจากประชน หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง มากน้อยแค่ไหน 

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.6 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่ 

สุขภาพอนามัยต่อประชาชนอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 ท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019   

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.9 ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในตำบล มีปัญหา/อุปสรรคในการจัดการหรือไม่ อย่างไร ท่านม ี                       

           แนวทางแกไ้ขปรับปรุงอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์สำหรับประชาชนตำบลตลาดใหม่ 

 

 

การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด                              

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 

คำชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการปรับตัวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในความสำเร็จ ตลอดจนปัญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป หรือข้อมูลส่วนบคุคลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อาศัยหมู่ที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ให้สัมภาษณ์………………………………………………………….   เวลา…………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   

2.1 ท่านมคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลโครงการใดบ้างที่ท่านรู้จัก และท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือไม่

อย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

เลขที่แบบสัมภาษณ์…………. 
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2.3 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่ 

สุขภาพอนามัยต่อประชาชนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีการสื่อสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รูปแบบใด อย่างไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 ท่านมีความต้องการ/ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในตำบลอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  


